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1. FORMÅL OG RAMMER FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
 
Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere i 
valgperioden. Arbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven som slår fast at kommunen skal 
utarbeide en kommunal planstrategi ved inngang til hver ny valgperiode som grunnlag for 
kommunens videre planlegging. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter 
kommunestyrets konstituering. Hensikten med planstrategien er å gi det nye 
kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgavene som bør prioriteres, startes 
opp og videreføres for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  
 
§ 10-1 Kommunal planstrategi (Plan- og bygningsloven) 
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov 
i valgperioden.  
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  
 
Den kommunale planstrategien skal også ta hensyn til de nasjonale forventningene til kommunal 
planlegging og den regionale planstrategien. 
 
 



  



2.  STATUS OG FØRINGER  
 
Strategi kan defineres som veivalg for å nå bestemte mål. De veiene vi velger må planlegges. 
En kommunal planstrategi dreier seg om dette. Med utgangspunkt i en ønsket utvikling for 
Lundsamfunnet skal planstrategien konkretisere kommunens planbehov.  Samtidig vil 
nasjonale og regionale forventninger legge noen premisser for det handlingsrommet som 
kommunen har. 
 

 

2.1  Lund kommuneplan 2014-2025  

 

Kommuneplanen består av to deler, samfunnsdelen og arealdelen. I planstrategien for 2012-15 
ble det vedtatt at begge deler skulle revideres. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret 
12.03.2015 og arealdelen 03.12.2015. Siden begge delene er så nye har kommunen bare i liten 
grad rukket å høste erfaringer med hvordan den nye kommuneplanen fungerer.  

 

2.2  Nasjonale forventninger  

 

Regjeringen utarbeider nasjonale forventninger til hver valgperiode. Gjeldende dokumentet ble 
vedtatt 12.7 2015 og formidler “Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging”. 
Hovedtema for det videre arbeidet er knyttet til:  
- Gode og effektive planprosesser.  
Regjeringen forventer at planforslag og beslutninger skal baseres på et godt og oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og ivareta nasjonale og viktige regionale interesser. Tidlig medvirkning og 
involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesse-organisasjoner må sikres. 
Det legges videre vekt på at regionalt planforum må styrkes som arena for tidlig avklaring av 
interesser og konflikter i plansaker. Innsigelse bør fremmes kun når dialog ikke har nådd frem og 
det er nødvendig å sikre viktige nasjonale og regionale interesser. Det forventes videre at det 
legges til rette for enkel tilgang til digitalt planregister og bruk av verktøy for digital plandialog. 
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.  
Regjeringen forventer at reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og energi- 
effektivisering må vektlegges gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, 
infrastruktur og tjenester. Klimaendringer, risiko og sårbarhet må tas hensyn til gjennom 
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Viktige verdier som naturmangfold og 
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø må identifiseres og ivaretas i regionale planer.  
Det forventes videre at det legges til rette for bedre tilgang på kompetent og relevant 
arbeidskraft som møter det regionale arbeidsmarkedets behov. Planleggingen av dette bør skje i 
partnerskap med utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringslivsaktørene, og på tvers av sektorer 
og forvaltningsnivåer.  
Det forventes etablering av samarbeid om planlegging for verdiskaping, bærekraftig 
næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet, regionale og lokale aktører. 
Jordbruksjord må sikres, og det må legges til rette for nye og grønne næringer. Det må sikres 
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. 
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  
Regjeringen forventer at fylkeskommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senter-
struktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkt for kollektivtrafikken. Det 
må legges til rette for variert og tilstrekkelig boligbygging og sikres høy arealutnyttelse rundt 



kollektivknutepunkt, med tilrettelegging for økt bruk av sykkel og gange. Fylkeskommunene 
forventes å bidra i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer for store 
samferdselstiltak. Videre legges det til grunn at transportveksten skal tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange og at planleggingen følger aktivt opp bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med 
staten. 
 
 

2.3  Regionale forventninger  

 
Rogaland fylkesting vedtok 26.04.2016 Regional planstrategi for Rogaland 2017-2020. I henhold 
til plan- og bygningslovens § 7.2 skal statlige og regionale organer og kommunene legge den 
regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i regionen. De overordnede målene 
i planen er oppsummert i følgende fire punkter: 
 

 Ta vare på og sikre utvikling av gode og levedyktige lokalsamfunn i alle deler av Rogaland i 
samarbeid med kommunene og andre samfunnsaktører.  

• Dekke innbyggernes behov for tjenester av høy kvalitet innen opplæring, folkehelse, 
tannhelse, samferdsel, kultur og næringsutvikling.  

• Forvalte menneskelige, økonomiske og natur- og miljøressurser på en helhetlig og 
framtidsrettet måte.  

• La universell utforming være et bærende prinsipp i den fylkeskommunale planstrategien. 
 
  



3.  DRØFTING AV KOMMUNENS STRATEGISKE VALG 
 

3.1 Ønsket samfunnsutvikling 

 
30. mai 2016 ble det holdt folkeavstemning der kommunens innbyggere fikk si sin mening om en 
evt. sammenslåing med en eller flere nabokommuner.  Resultatet ble et klart og tydelig ønske 
om å bestå som egen kommune.  
 
Det er i dag ca 3200 innbyggere i kommunen. I de senere år har det vært en beskjeden økning i 
folketallet, veksten har kommet på Moi, mens det har vært nokså stabilt i resten av kommunen.  
Det er en utfordring å holde på ungdommen og å få lokal ungdom til å flytte tilbake etter ferdig 
utdanning. Det er overskudd av ugifte menn i kommunen.  
 
Det er ønskelig med vekst i folketallet. For å kunne oppnå det er det viktig å kunne tilby 
attraktive arbeidsplasser og tomter. Attraktive tomter vil for enkelte være det samme som 
mulighet til å kunne bygge enebolig på stor romslig tomt i landlige områder. Det kan i noen grad 
komme i konflikt med vern av dyrket og dyrkbar jord. 
 
Kommunen opplever en del handelslekkasje til nabokommunene. For å demme opp for det er 
det viktig å beholde en del basisfunksjoner på Moi, samt å kunne styrke Moi som sentrum i 
kommunen. Etablering av vinmonopolutsalg kan være et viktig bidrag i så henseende.  
 
Det er etablert ei gruppe sammensatt av politikere og næringsdrivende i Moi sentrum. Denne 
gruppa har følgende mandat: Definere Moi sentrum, gi innspill til framtidig reguleringsplan/ 
kommunedelplan, hvordan gjøre sentrum attraktivt med mål og virkemidler for å oppnå dette, 
samhandling/sambruk.  
 
Næringsutvikling skal ha fokus i kommunens videre planarbeid. Mål og strategier knyttet til 

næringsutvikling skal innarbeides i samfunnsdelen når kommuneplanen blir rullert. Det er nylig 

ansatt næringssjef i kommunen.   

 

3.2 Langsiktig arealbruk 

 
Kommunens langsiktige arealbruk er vist i kommuneplanens arealdel. Det skal tilstrebes i størst 
mulig grad å ta hensyn til nasjonale og lokale føringer for arealbruk. 
 
Kulturminner og kulturmiljø er uerstattelige kilder til kunnskap om livet og levemåten til 
mennesker gjennom tidene. Kommunene har hovedansvaret for å identifisere, verdsette og 
forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål. Særtrekk i kultur- og 
naturlandskapet er viktige elementer, og bør bevares så langt det lar seg gjøre.  
 
Spredt bosettingsmønster øker transportomfanget og avhengighet av bil. Det gjør det også 
vanskelig å legge til rette for at reiser skal skje kollektivt eller ved sykkel eller gange. En bør 
likevel vurdere å legge til rette for noe spredt boligbygging for på den måten å gjøre kommunen 
attraktiv å bosette seg i for flere. 
 



Jernbanen har tre krysningsspor i kommunen. Disse er knyttet til stasjonsområdene på Moi, 
Heskestad og Ualand. Jernbaneverket varsler at de på sikt vil trenge mer areal til dette. Det er 
også store utfordringer knyttet til rasfaren i Drangsdalen. Jernbaneverket oppfordres til å 
komme med konkrete forslag til arealbruk i forbindelse med rullering av kommuneplanen. 
 
Landbruket er en viktig næring i kommunen. Det må legges opp til en utbyggingsstruktur der en i 
størst mulig grad forsøker å ta vare på dyrket og dyrkbar jord.  
 

3.3 Miljøutfordringer 

 
Det er meget store utfordringer knyttet til flomfaren i Moisånå. Kommunen må gjøre alt som er 

mulig for å hindre at flomvann i fremtiden trenger inn i Nordan-fabrikken og dermed setter flere 

hundre arbeidsplasser i fare.  Det pågående arbeid med flomsikring må sikres tilstrekkelige 

ressurser for å  fullføre arbeidet. Planene for utbedringer i Moisånå må ha den største prioritet i 

forhold til andre tilstøtende problemstillinger som kan komme opp i planprosessen. 

I kommunen oppleves det at ønske om motorferdsel i utmark øker. Det gjelder både 

snøscootere og ATV-er. Det registreres også en viss bruk av vannscootere. Det bør være et mål 

at slik kjøring i størst mulig grad begrenses til nyttekjøring. 

Det er knyttet en del støyproblem til E-39. Trase for ny E-39 blir etter planen valgt i 2017. 

Kommunen bør være en pådriver for å få fortgang i arbeidet med ny stamveg som også vil løse 

dagens problemer med støy. 

Lund kommune har ikke et folketall og bosettingsmønster som tilsier noen omfattende 

utbygging av kollektivtransport. Lokale forflytninger skjer i stor grad med privat bil. Det bør 

legges til rette for å etablere ladestasjoner for el-biler, særlig langs E-39. Det bør også legges til 

rette for mer gange og sykling. Med hensyn til pendling og andre reiser ut av kommunen er det 

viktig å beholde alle togstopp på Moi stasjon og anløp av ekspressbusser. 

 

3.4 Sektorenes virksomhet 

 

Det aller meste av Lund kommunes tjenesteyting dreier seg om å utføre lovpålagte oppgaver. En kan 

ikke se at det er hverken personalmessige  eller økonomiske ressurser tilgjengelige til å kunne øke 

omfanget av ikke lovpålagt tjenesteproduksjon.  Dette understrekes også av det faktum at for 

perioden 2011 -2014 så har kommunen hatt et samlet overskudd på beskjedne 3 mill kroner. 

Innføring av eiendomsskatt, samt at kommunen fikk en del høyere inntekter enn budsjettert 

medførte  at resultatet for kommunen ble svært godt i 2015, ca 9 mill, men det er ingen garanti for at 

en kan regne med like positive resultater  i årene som kommer.  

Fokus bør heller rettes mot å opprettholde eller øke kvaliteten på de tjenester som tilbys i dag. Det 

er knyttet utfordringer til å rekruttere nødvendig fagpersonell til en del kommunale stillinger og til å 

beholde de som blir ansatt. Dette kan skyldes faktorer som noe mindre sentral beliggenhet og et  

generelt lavt lønnsnivå. 



Frivillighet innarbeides i de kommunale planer i planperioden. 

 

4.  SENTRALE OMRÅDER SOM SKAL VEKTLEGGES I PLANARBEIDET  
 

4.1  Folkehelse  

 
For å møte de store utfordringene innenfor helsesektoren er det nødvendig med en sterkere 
satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Økt satsing på folkehelsearbeid er en viktig 
del av Samhandlingsreformen. Et sentralt perspektiv i Samhandlingsreformen er at de viktigste 
faktorene som påvirker befolkningens helse ligger utenfor helsesektoren. Det er derfor 
nødvendig å få til et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor det arbeides systematisk innenfor 
mange sektorer. Sosial ulikhet i helse blir, av Helsedirektoratet, utpekt til en av de aller største 
folkehelseutfordringene. Forskning viser at oppvekstkår, foreldres/foresattes utdanningsnivå og 
arbeidssituasjon er av stor betydning for familiers evne til å ta helsefremmende valg. Den nye 
folkehelseloven setter store krav til kommunen. Folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert 
og kommunen skal utvikle kompetanse og system for å få oversikt over befolkningens 
helsetilstand og de faktorer som påvirker denne. Kommunen skal ha en bred satsing på tiltak 
innenfor alle sektorer («helse i hele organisasjonen»). Det vil samtidig være nødvendig å kunne 
prioritere målretta tiltak og bruk av ressurser. Dette er tema og utfordringer som må stå sentralt 
i kommunens planarbeid.  
 
Folkehelsen ivaretas gjennom en særskilt folkehelseplan og ved at temaet inkluderes i alle andre 
planer der det naturlig hører hjemme. 
 

4.2  Klimaendring og samfunnssikkerhet  

 

Klimaendringer kan føre til økt sårbarhet for kommunen. På lang sikt kan vi forvente 
temperaturøkning, økt årlig nedbør og flere hendelser med ekstremnedbør med påfølgende 
flom- og rasproblematikk. Kravet om at kommunene skal ta hensyn til endringer i klimaet i sin 
planlegging, er tatt inn ny plan- og bygningslov. PBL § 4-3 sier at det skal gjennomføre risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) for alle utbyggingsplaner. Hensikten er å forebygge risiko og kartlegge 
sårbarhet for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. I 
kommuneplanens arealdel er det tatt inn aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. Arbeid 
med revisjon av beredskapsplanen og den overordnede ROS-analyse er i gang og skal fullføres 
innen utgangen av 2016. Funn i ROS-analysen innarbeides i aktuelle planer  ved rullering. 

 

4.3  Regionalplaner for vannforvaltning  

 

Lund kommune tilhører to vannområder. Ualand og Heskestad hører til Dalane vannområde som 
er en del av Rogaland vannregion. Resten av kommunen hører til Sira-Kvina vannområde som er 
en del av Agder vannregion. I kommunens planarbeid må det derfor tas hensyn til 
vannforvaltningsplanen for både Rogaland og Agder. 

 

  



5.  DRØFTING AV PLANBEHOVET I VALGPERIODEN   
 

5.1  Kommuneplanen 

  
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal være grunnlag for etatenes planer. Den skal gi retningslinjer for hvordan 
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved 
medvirkning fra andre offentlige organer og private. Jamfør plan og bygningsloven § 11-2. 
I henhold til plan og bygningsloven § 11-1 skal alle kommuner ha en samlet kommuneplan som 
omfatter både en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Handlingsdelen er integrert i 
kommunens økonomisystem. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel ble ble utarbeidet i 2014 og vedtatt i kommunestyret 
15.03.2015. I forrige planstrategi ble det vedtatt at samfunnsdelen og arealdelen skulle 
behandles og vedtas samtidig. Av forskjellige årsaker ble ikke arbeidet med kommuneplanen 
avsluttet før våren 2016.  

 

Samfunnsdelen har følgende fokusområder: 

 Vakre Lund 

 Livskvalitet 

 Arbeidsplasser 

 Infrastruktur 

 

Kommuneplanens arealdel ble sluttført høsten 2015 og vedtatt i kommunestyret 03.12.2015. 
Etter at ny plandel i plan- og bygningsloven ble vedtatt i 2009 var det behov for en omfattende 
revisjon av arealdelen. En viktig premiss for videre arbeid med kommuneplanen og særlig 
arealdelen vil være endelig valg av trase for en framtidig E 39 mellom Lyngdal og Ålgård. 

 

Rullering av kommuneplanen er en stor og ressurskrevende prosess. Gjeldende kommuneplan er 
så ny at det er vanskelig å sette fokus på hva som evt. bør endres i den.  

 

5.2  Øvrige planer 

 
For øvrige planer henvises det til tabellen i kapittel 6. Kommunalsjefene for hver etat har gjort  
en vurdering av sine planbehov innenfor kommunestyreperioden. 
  



6.  AKTUELLE PLANOPPGAVER I PERIODEN 2016-2019   

Planens navn Ansvar Vedtatt Rulleres 

Kommuneplanens samfunnsdel RAS 2015 2020 

Kommuneplanens arealdel PNM 2015 2021 

Kommunens planstrategi RAS 2016 2019/20 

Oppvekstplan OK  2016/17 

Kulturplan OK  2016/17 

Kulturskoleplan OK  2016 

Kulturminneplan OK  2016 

Utviklingsplan ved hver enkelt skole OK   

Mobbeplan ved hver enkelt skole OK   

Etiske retningslinjer Rådmann 2009 2017 

Delegasjonsreglementet Rådmann 2015 2016 

Rutiner ved omorganisering Rådmann 2014 nei 

Lønnsplan Rådmann 2014 2016 

Rutiner mobbing Rådmann 2014 nei 

Forholdet til de ansatte Rådmann 2014 2017 

Rutiner for tilsetting adm Rådmann 2012 nei 

Etiske retningslinjer folkevalgte Rådmann 2009 2017 

Budsjett og økonomiplan Rådm stab 2015 2016 

Finansreglementet Rådm stab 2012 2019 

Næringsplan Rådmann 2011 2017 

Helse- og omsorgsplan HO 2013 2017 

Folkehelseplan HO 2014 2017 

Smittevernplan HO  2019 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan HO 2016 2019 

Helse og sosial beredskapsplan HO 2014 2018 

Beredskapsplan og ROS PNM 2013 2016 

Landbruksplan PNM 2012 2018 

Trafikksikkerhetsplan PNM 2012 2016 

Vedlikeholdsplan PNM 2015 2016 

Miljøplan PNM 2005 2018 

Energi-/klimaplan PNM 2010 2019 

Overordnet plan – skogsveier PNM 2014 nei 

Strategiplan for SMIL-tilskudd PNM 2016 nei 

Plan for utbedring av VA-anlegg PNM 2014 nei 

Sentrumsplan Moi sentrum PNM  2019 

 


