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1. Kort om planarbeid i Randaberg 2016 – 2020 
 

Ny kommuneplan 

Vi har begynt å lage ny kommuneplan for Randaberg. Kommunestyret har vedtatt at planen skal ha 

bedre folkehelse som hovedmål, og flere andre temaer er også satt på agendaen i et fastsatt 

planprogram. 

Andre planer 

I perioden 2016 – 2020 vil det bli gjort flere endringer i plansystemet, og det kommer noen nye 

planer. Unntatt revisjon av kommuneplanen er dette noen av de viktigste endringene:  

 Revisjon av «Aktiv omsorg 2020», kommunens overordnede plan innen helse 

 Revisjon av klima- og energiplanen 

 Ny plan for integrering 

 Ny plan for barn og unge 

2. Om planstrategien 
 

2.1 Hva er en planstrategi? 
 

En planstrategi er ikke en plan, men et lovpålagt redskap til avklaring av kommunens planbehov. 

Strategien kan være en systematisk tilnærming til kommunens planarbeid, og bør blant annet ta 

stilling til: 

 Skal kommuneplanen revideres? 

 Hva bør være i fokus for en ny kommuneplan? 

Er det behov for nye kommunedelplaner eller temaplaner, eller bør planer endres, slås 

sammen eller oppheves? 

Strategien skal rulleres minst hvert fjerde år, og må vedtas innen ett år etter konstituering av nytt 

kommunestyre. Kommunestyret kan bruke strategien til å gjøre prioriteringer i kommunens 

planlegging. Planbehovet vurderes ut fra hvilke utfordringer kommunen står ovenfor, eller hvilke mål 

kommunen ønsker å sette for framtiden. Planstrategien er ikke juridisk bindende, og står derfor ikke i 

veien for umiddelbare planbehov som oppstår underveis. 

Figuren under illustrerer planstrategiens rolle i det kommunale plansystemet. 
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2.2. Planstrategiens rolle mot planprogram for ny kommuneplan  
 

At planprogrammet for ny kommuneplan er fastsatt, betyr at planstrategiens rolle som redskap for å 

ta stilling til kommuneplanarbeidet er begrenset, i nåværende kommunestyreperiode. 

Planstrategien er likevel viktig i kommunens arbeid med et samlet plansystem og en systematisk 

tilnærming til kommunens planer. Arbeid med planstrategien bidrar også til bevisstgjøring av behov 

for avklaring av forholdet mellom kommuneplanen og andre planer.  

3. Overordnede føringer 
 

3.1 Nasjonale forventinger 
 

Regjeringen har i dokumentet Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging lagt fram 

føringer for hvilke tema som skal vektlegges i planleggingen: 

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
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Forventingene skal bidra til at planleggingen tar i seg viktige nasjonale utfordringer. Raskere og mer 

effektive planprosesser blir vektlagt. Planleggingen må målrettes og kommunene bør prioritere 

ressurser til å oppdatere overordnede planer, samt bruke hensiktsmessige plantyper. Planleggingen 

bør ikke være mer omfattende enn nødvendig. 

Regjeringen forventer at planleggingen tar sikte på reduksjon av klimagassutslipp, og tar hensyn til 

naturfarer og framtidige klimaendringer. Viktige natur,- kultur,- landskaps,- og friluftsverdier tas vare 

på. Planleggingen bør sikre jordvern og arealer til fiskeri- og havbruksnæringen. 

Det forventes at kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster sammen med 

fylkeskommunene. Planleggingen må legge til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, og høy 

arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt. Potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før 

nye utbyggingsområder tas i bruk. Transportveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 

Kommunene forventes å ha en helhetlig sentrumspolitikk. Planleggingen bør sikre trygge og 

helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel. Prinsippene 

om tilgjengelighet og universell utforming legges til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. 

 

3.2 Regional planstrategi 
 

I forslag til ny regional planstrategi legger fylkeskommunen opp til å lage og endre flere planer og 

strategier i perioden mot 2020, blant annet: 

 Oppdatering av regionalplan Jæren 

 Regionalplan for klimatilpassing 

 Overordnet fylkesstrategi 

 Samferdselsstrategi 2018-2029 

 Smart spesialiseringsstrategi 

 Regional bioøkonomistrategi 

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

Randaberg kommune har gitt sin tilslutning fylkeskommunens vurdering av planbehov.  

4. Planbehov 
 

4.1 Samfunnsutvikling i kommunen. 
 

Under er det tatt opp noen utfordringer for samfunnsutviklingen i Randaberg, som kommer utenfor, 

eller som utdyping av, tema som allerede skal tas opp i kommuneplanen. 

Det totale planbehovet er vist i tabellen nederst i dokumentet. 
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4.1.1. Integrering: 

 

Planprogrammet har tatt opp «mangfoldighetssamfunnet» og det flerkulturelle feltet som både en 

utfordring og en ressurs. Det er behov for en aktiv strategi for integrering av flerspråklige innbyggere. 

Dette har dessuten blitt enda mer aktuelt i senere tid, med dagens flyktningsituasjon. Se også 

kapittel 4.2.3 om flyktningsituasjonen under samarbeidsoppgaver for storbyområdet. 

Utfordringen er å sikre en god og helhetlig tilnærming til hvordan vi tar vare på og inkluderer nye 

flerspråklige innbyggere innenfor et bredt spekter av kommunens tjenestetilbud, for tema som: 

språkopplæring, fritid, jobb, bolig, SFO, skole, helsetjenester, barnevernstjenester, osv. Kommunen 

investerer mye i flyktninger. Et viktig spørsmål videre blir derfor hvordan vi kan ta vare på den 

ressursen de nye innbyggerne er, og sikre at kommunens flyktninger blir boende i Randaberg. 

Planbehov: 

Ny integreringsplan.  

4.1.2. Jordvern, tetthet og langsiktig arealbruk: 

 

I Randaberg er det utfordrende å ta vare på produksjonsgrunnlaget for mat. Store deler av 

utbyggingsarealet av betydning er på dyrket eller dyrkbar mark. Langsiktig grense for landbruk og 

høyere tetthet er viktige grep som er tatt, blant annet for å ta bedre vare på jordbruksarealene. 

Strategien med å bygge tettere fører til mindre nedbygging av jordbruks- og naturarealer. Samtidig 

fører tettheten til større behov for fokus på gode kvaliteter, både i boligområder og nærmiljøer. 

Planbehov: 

Landbruksplanen skal revideres, først og fremst som en oppdatering i henhold til gjeldende lover og 

rammebetingelser for landbruket. Planen skal fortsatt legge til rette for hvordan vi best mulig kan ta 

vare på produksjonsgrunnlaget, men de viktigste grepene for jordvernet ivaretas gjennom 

kommuneplanen, gjennom arealbruk og fokus på tetthet. Fortettingspotensialet i Randaberg skal 

også vurderes. Planprogrammet for ny kommuneplan sier at det skal være fokus på hvordan vi kan 

oppnå kvalitet i bolig – og nærområder. 

Hovedprinsipp i landbruksplanen innarbeides i kommuneplanen. 

4.1.3. Klima: 

 

Klimaendringene er blant vår tids største utfordringer. For å få til en endring, må alle bidra, både stat, 

fylke, kommuner og innbyggere.  

Klimaforliket sier at veksten i biltrafikk skal ikke øke i storbyområdene. Det betyr at flere må velge 

bort bil, til fordel for kollektiv, sykkel og gange. Bypakke Nord-Jæren legger opp til nullvekst i 

personbiltrafikken. Pakken har en fordelingsprofil på 70 % til kollektiv/sykkel/gange og 30 % til 

vegtiltak. En utfordring for Randaberg er at fordelingsprofilen i vår kommune er mer rettet mot 

vegtiltak enn i de andre kommunene. Vi må jobbe mer med å definere hva som er våre muligheter 

for å redusere klimagassutslippene. 
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Klimaendringer gir økte utfordringer, særlig i form av økte nedbørsmengder og større belastning på 

det kommunale avløpsnettet. Kommunen må settes i stand til å håndtere økte nedbørsmengder og 

klimaendringer generelt.  

Planbehov: 

Nullvekst i personbiltrafikken er tema i kommuneplanarbeidet. Plan for klima og energi må 

oppdateres i tråd med nullvekstmålet og ellers tilpasses til kommuneplanens overordnede mål. 

Overordnede målsettinger i planen skal vurderes overført til kommuneplanen. En revidert plan vil da 

få større fokus på løsninger og hvordan kommunen skal gå fram for å nå målene. Klimatiltak innenfor 

andre sektorer enn transport bør også vurderes på nytt.  

Klimatilpassing er tema i kommuneplanarbeidet, inkludert overordnet ROS- analyse. Regional plan 

for klimatilpassing kan bli en viktig ressurs i kommunens arbeid med klimatilpassing. 

4.1.4. Folkehelse og omsorg: 
 

Flere innbyggere sammen med større andel eldre vil gi flere brukere av kommunens helse- og 

omsorgstjenester. Større prosentandel eldre fører også til lavere prosentandel sysselsatte i 

kommunen. Samtidig viser befolkningen økende forventinger til omfanget av kommunens tjenester. 

Tjenesteapparatet påvirkes også av økt innvandring, se 2.1.1. Kommunen må ha gode strategier for å 

redusere veksten i behovet for kommunale tjenester med mer forebyggende tiltak. 

Randaberg har en folkehelsekartlegging, som skal danne grunnlag for kommunens planarbeid. 

Kartleggingen peker på utfordringer og ressurser i forhold til: 

 Befolkningssammensetning 

 Oppvekst og levekår 

 Helserelatert adferd 

 Helsetilstand og fysisk 

 Biologisk, kjemisk og sosialt miljø. 

 Skader og ulykker 

Planbehov: 
 

Folkehelse er fastsatt som øverste mål for det kommende kommuneplanarbeidet. 

Folkehelsekartleggingen blir en viktig ressurs i arbeidet med å peke ut kommunens satsingsområder 

og å konkretisere hvordan kommunen skal gå fram for bedre folkehelse. 

Kommunens overordnede plan for helse, “Aktiv omsorg 2020” skal revideres. Aktuelle emner som 

skal vurderes er: 

 demografiske utfordringer 

 forebygging/tidlig intervensjon 

 mangel på kompetanse 

 teknologi (velferdsteknologi) 

 brukernes forventninger, krav og rettigheter 

 psykisk helse 

 flyktningehelse 

 stigmatisering og diskriminering knyttet til eks. religion, kjønn/seksualitet osv. 
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4.1.5. Barn og unge 

 

Barn og unges oppvekstsvilkår har stor betydning for livet de lever nå og hvordan resten av livet blir. 
Folkehelsekartleggingen tar opp en del tema om barn og unges forhold i Randaberg: 
 

 Utenforskap som følge av inntektsforskjeller 

 Høy andel sosialhjelpsmottakere i alderen 15-24 

 Barnehagene oppfyller ikke kriteriene for høykvalitetsbarnehager 

 Mange unge opplever stress, spesielt jentene. Tendensen er økende. 

 Økende grad av skolevegring 

 Høyt frafall i videregående skole 
 
Planbehov: 

Helhetlig plan for barn og unge, som bla. tar opp: 

 Hvordan sikre at alle som arbeider innenfor oppvekst drar i samme retning og arbeider mot 

de samme målene. 

 Hvordan kan kommunen jobbe helhetlig med tiltak og ressursbruk mot barn og unge? 

 Hvordan se helhetlig på innsatsområder, der det er sammenheng mellom forebygging inn 

mot ulike tema som f.eks. rus/psykisk helse/barnefattigdom /vold i nære relasjoner. 

 

4.2. Samarbeidsoppgaver i storbyområdet 
 
Det skal avklares om det skal være samarbeid om arealplanlegging i sjø med andre kommuner som 

deler grense i sjø med Randaberg. 

Under følger fellestekst i kommunale planstrategier for Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. 

4.2.1. Næringsutvikling og innovasjon 

 

Vedvarende lave oljepriser gir dyptgripende konsekvenser for næringslivet i regionen. Vi går trolig inn 
i det som vil bli en mer varig omstillingsprosess. Olje- og gassindustrien vil være viktig i flere tiår 
fremover, men bør i langt større grad bli supplert av andre næringer. Dagens situasjon med lav 
oljepris har konsekvenser for kommunene, eksempelvis gjennom økende arbeidsledighet, reduserte 
skatteinntekter og lavere vekst og mer usikkerhet om utviklingen.  
 
Gjennom en felles, offensiv satsing på innovasjon kan nye næringer vokse frem.  Helse- og 

informasjonsteknologi, mat og fornybar energi er pekt ut som næringer med stort potensial, men vi 

må også ha virkemidler som støtter opp om andre initiativ. Regionen er kjent for sin «grunder-ånd» 

som det aktivt må bygges opp om fremover.   

Regionens utviklingsmuligheter er tett knyttet til og avhengig av utviklingen av universitets- og 

høgskolemiljøet i regionen. Storbyområdet bør utnytte forsknings- og innovasjonsressursene 

gjennom et tettere samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og kommunene. 

Det er også viktig å støtte opp om og videreutvikle eksisterende næringsmiljø. Storbyområdet har 

flere næringsområder av regional og nasjonal betydning. Interkommunal kommunedelplan for Forus 
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vil i denne sammenheng legge til rette for videreutvikling av det mest sentrale næringsområdet i 

storbyområdet. 

Samarbeidsoppgaver: 

Strategisk næringsplan 2013-2025 peker på sentrale muligheter og utfordringer for utvikling av 

næringslivet i Greater Stavanger-kommunene. Planen bygger på utdaterte forutsetninger. 

Storbykommunene vil be om revidert plan, med fokus på 

- Samarbeid mellom forskningsmiljøer, kommunene og næringslivet, herunder en konkret 

handlingsplan for å øke samarbeidet mellom institusjonene. 

- Omstilling til nye næringer 

 

4.2.2. Boligbygging - samarbeid om befolkningsprognoser  

 

Storbykommunene har i lengre tid samarbeidet om befolkningsframskrivinger. Arbeidet anbefales 

videreført for å styrke den langsiktige planleggingen i storbyområdet. Samarbeidet bør utvides til å 

omfatte boliganalyser, som grunnlag for ytterligere samordning av boligpolitiske virkemidler mellom 

kommunene. 

Storbyområdet har en vesentlig høyere andel store, frittliggende boliger enn de øvrige tre største 

byområdene. Vårt storbyområde har rundt 50 prosent eneboliger, mens Oslos andel er lavere enn 10 

prosent. Nasjonale forventninger om kompakt byutvikling 

tilsier at vi i framtiden må bygge mer konsentrerte 

boligområder.  

I dag disponerer en- og topersonshusholdninger i 

storbyområdet rundt 50 prosent av boligene som har fire 

rom eller mer. Mange av disse er eldre par og enslige. 

Dersom flere av disse velger å flytte til boliger med 

livsløpsstandard, vil de kunne bo hjemme lenger uten 

behov for sykehjemsplass. Samtidig vil regionens tilbud av 

frittliggende boliger til familier som ønsker å etablere seg 

her økes.   

Samarbeidsoppgaver: 

Som del av kommuneplanarbeidet videreføres samarbeid om befolkningsframskrivinger, som utvides 

med en felles boliganalyse. Kommunene bør også utvikle fremtidsbilder som viser ulike utviklingsløp. 

Det igangsettes et interkommunalt samarbeid for å utvikle boligtyper/områder som gir bedre 

samsvar mellom innbyggernes boligbehov i ulike livsfaser og boligtilbudet.  

 

4.2.3. Flyktningsituasjonen  
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Store flyktningestrømmer har ankommet Europa og Norge de siste månedene. Regjeringen har bedt 

de store byene ta et særlig ansvar når denne situasjonen skal håndteres. Det er behov for å etablere 

store ordinære flyktningmottak og vertskommunen har plikt til å gi beboerne nødvendig 

helsetjenester og barnevernstjenester. Etter tre måneder slår også rett til opplæring inn for 

grunnskolebarn. Private aktører har i løpet av våren etablert flere akuttmottak i storbyområdet.  

Behovet for bosetting er økt betydelig. Statlige myndigheter vurderer tillempinger i reglene for 

bosetting og introduksjonsprogrammet. For kommunene betyr dette at det må skaffes betydelig flere 

boliger, kapasiteten i tjenestene og ressurser i introduksjonsprogrammet må økes, plasser i 

barnehage, grunnskole og videregående skole økes og behovet for 

arbeidsplasser/arbeidstreningsplasser øker. Håndteringen krever bredt samarbeid både mellom 

kommunene, men også med lokalt næringsliv, frivillig sektor og staten. I tillegg er det vesentlig at 

kommunene får mulighet til å planlegge langsiktig, dvs. å starte integreringsarbeid 

allerede mens folk bor i ordinært mottak. Dette utfordrer gjeldende regelverk.  

Samarbeidsoppgaver: 

Integrering må gis økt fokus i kommuneplanene. Det bør utarbeides felles retningslinjer for aktuelle 

tema, f.eks. bosetting. Videre bør samarbeid om muligheter for arbeidspraksis, introprogram, 

norskopplæring og involvering og deltakelse i samfunnsliv utvikles. 

 

4.2.4. Avtaler for oppfølging av Bypakken 

 

For å hindre alvorlige klimaendringer må vi omstille oss til et lavutslippssamfunn. Rundt 2/3 av 

klimagassutslippene i storbyområdet er fra 

transportsektoren. Storbyområdet kan dermed oppnå stor 

effekt for å redusere klimagassutslippene med tiltak på 

transportsektoren. 

Vi står i en mer krevende situasjon enn de andre storbyene 

før omstillingen. Vårt byområde har lavest bruk av buss 

blant storbyene. Vi har halvparten så mange bussreiser som 

de andre storbyene – som også har andre kollektivtilbud 

som T-bane, bybane og trikk. Samtidig har storbyområdet 

sammenlignet de øvrige i Norge, flest personbiler i forhold 

til folkemengden.  

Et viktig element i arbeidet med å redusere veksten i transportarbeidet og sikre økt andel 

miljøvennlig transport er å samordne arealbruk med transportinfrastrukturen, både den etablerte og 

den nye som skal etableres. Staten inviterer nå til forpliktende samarbeid med kommuner og 

fylkeskommuner på dette området, gjennom byutviklingsavtaler. Ved å inngå slike avtaler forpliktes 

staten og kommunene til samarbeid om en byutvikling som understøtter investeringene i 

kollektivinfrastruktur, sykkel- og gangvegnett. 

Samarbeidsoppgaver: 
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Kommunene vil ha som ambisjon å inngå forpliktende avtaler med staten om samordnet areal- 

transportløsninger og utbygging av transportinfrastrukturen. Avtalene konkretiseres i 

kommuneplanene. Organisering av arbeidet skal avklares nærmere.   

Kommunene bør også vurdere behovet for ytterligere felles tiltak for omstilling til 

lavutslippssamfunnet. 

5. Strategi for planlegging i Randaberg mot 2020 
 

Ny kommuneplan med handlings- og økonomiplan 

Arbeidet med ny kommuneplan fortsetter etter fastsatt planprogram. Kommuneplanen har øverste 

prioritet i kommunens planarbeid de neste årene, og samfunnsdelen går foran arealdelen.  

Kommunen står ovenfor en stor oppgave i å revidere kommuneplanen, med nytt regelverk, nye 

virkemidler og praksiser, samt et mer omfattende planbilde. Sist samfunnsdelen ble vesentlig 

revidert var i 2007. Med den nye kommuneplanen får vi også et endret plansystem, der 

kommuneplanens samfunnsdel får en større rolle som overordnet styringsredskap. Planen skal følges 

opp årlig gjennom en handlings- og økonomiplan, som skal bidra at samfunnsdelen kobles tettere 

mot tiltak og fordeling av midler. 

På sikt er det ønskelig at kommuneplanen og handlings- og økonomiplanen skal gro tettere sammen 

med resten av kommunens planer, der kommuneplanen fungerer tydelig som overordnet 

styringsdokument og andre planer tar for seg strategisk utdyping, delmål eller tiltak. 

Arbeid med neste planstrategi 

Arbeidet med å lage forslag til neste planstrategi bør startes opp av sittende kommunestyre. 

Kommunestyret bør evaluere kommuneplanen, vurdere om planen skal revideres, og hva som 

eventuelt bør være i fokus ved en revisjon. Det neste kommunestyret tar stilling til de vurderinger 

som er gjort, og vedtar en ny planstrategi. 

Oppfølging av interkommunalt og regionalt planarbeid.  

Nødvendige ressurser settes av for å følge opp regionalt planarbeid og samarbeidsoppgavene for 

storbyområdet som er nevnt lenger opp.  

Det kommunale plansystemet 

Som vist er det også behov for å prioritere noen nye planer og endringer i noen av de planene som er 

gjeldende i dag. I arbeidet med disse planene må det fokuseres på et tydelig forhold om 

rolle/ansvarsfordeling opp mot den nye kommuneplanen. Handlings- og økonomiplanen bør bli 

handlingsdelen også for andre planer i kommunen, særlig planer som fordrer fordeling av 

økonomiske midler. 

Tabellen under viser oppsummert planbehov for alle kommunens planer, unntatt 

detaljreguleringsplaner. 
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Plan Type plan Kommentar / status 

Planer til revisjon 

Kommuneplanen Kommuneplan Til revisjon i tråd med fastsatt planprogram. 

Aktiv omsorg 2020 Temaplan Oppstart i løpet av perioden. 

Klima- og energiplan Temaplan Revideres mot slutten av perioden.  

Landbruksplan Temaplan 

Revideres mot slutten av perioden. 
Revisjonsbehovet er knyttet opp mot endret 
lovverk og rammebetingelser for landbruket. 

Boligpolitisk 
handlingsplan 2009-
2015 Temaplan 

Store deler av planens innhold er flyttet over til 
boligsosial handlingsplan. Planen skal oppheves 
eller revideres. Vurdering i egen sak. 

Sentrumsplan for 
Randaberg Kommunedelplan Mindre endring av tillatte høyder. 

Nye planer 

Integreringsplan Temaplan Oppstart i begynnelsen av perioden. 

Helhetlig plan for barn 
og unge Temaplan Oppstart i løpet av perioden. 

Områderegulering av 
næringsområde ved 
Randabergveien Områderegulering 

Oppstart i løpet av perioden. Avhenger av 
kommuneplanen og regulering av 
Transportkorridor Vest 

Områderegulering av 
Mekjarvik Områderegulering 

Opprydding i uklare regulerings-forhold. Oppstart 
i løpet av perioden, ved ledig kapasitet 

Nye planer under arbeid 

Kulturminneplan Kommunedelplan Planlagt vedtak i første halvdel av perioden. 

Kommunedelplan for 
Harestad Kommunedelplan Planlagt vedtak i første halvdel av perioden. 

Områderegulering av 
sentrum øst Områderegulering Planlagt vedtak i første halvdel av perioden. 

Områderegulering av 
sentrum nord Områderegulering Planlagt vedtak i første halvdel av perioden. 

Områderegulering av 
Dusavika Områderegulering 

Utarbeides sammen med Stavanger kommune. 
Planlagt vedtak i løpet av perioden. 

Planer under revisjon 

Rehabiliteringsplan 
2011 - 2015 Temaplan Planlagt vedtak i første halvdel av perioden. 

Ruspolitisk 
handlingsplan Temaplan Planlagt vedtak i løpet av perioden.  
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Trafikksikkerhetsplan 
2010 - 2020 Temaplan Planlagt vedtak i begynnelsen av perioden. 

Hovedplan vann Temaplan Planlagt vedtak i løpet av perioden. De to planene 
slås sammen til en. Hovedplan avløp Temaplan 

Gjeldende temaplaner og strategier 

Pandemiplan 

Smittevernplan 

Helse og sosialberedskapsplan 

Kvalitets- og kompetanseplan for barnehagene i Randaberg 

Plan for skolehelsetjenesten 

Strategi for velferdsteknologi 

Informasjonsstrategi 

IKT-strategi 

Virksomhetsplan for skole som inkluderer: 
- Strategi- og handlingsplan 

- IKT-plan 

Plan for opplæring minoritetselever 

Handlingsplan mot fattigdom blant barn og unge 2015- 2018 

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010 – 2022 

Vedlikeholdsplan for bygg 

Vedlikeholdsplan for kommunale veier 

Boligsosial handlingsplan 

Overordnet beredskapsplan 

Atomberedskapsplan 

Gjeldende kommunedelplaner og områdereguleringer 

Kommunedelplan for Rogfast 

Kommunedelplan for E39 Smiene - Harestad 

Områderegulering for Randaberg sentrum 

Områderegulering for Mekjarvik sør havne- og industriområde 
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