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1. GENERELL DEL 
 

1.1 Lovgrunnlag og bakgrunn 
 

 

Plan- og bygningslovens § 10-1 pålegger kommunestyret at det i hver valgperiode, senest 

innen ett år etter konstituering, skal utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi. 

 

Formålet med kommunal planstrategi er at kommunen skal drøfte sitt totale planbehov i 

planperioden 2016-2019. 

 

Kommunal planstrategi er ikke en plan men kommunestyrets verktøy for å avklare hvilke 

planoppgaver de vil prioritere i planperioden for å nå den ønskede samfunnsutviklingen.   

I planstrategien skal det gjøres systematisk vurdering av kommunens planbehov ut fra 

muligheter og utfordringer knyttet til kommunen som organisasjon (tjenesteyter) og 

samfunnsutvikler. Gjennom kommunal planstrategi styrkes den politiske styringen av hvilke 

planoppgaver som skal gjennomføres.  

 
Kommunal planstrategi kan det ikke reises innsigelse til, den kan ikke påklages og er ikke 

juridisk bindende. Planstrategien skal ikke inneholde mål og strategier, disse skal fastsettes i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2012-2015 var det vedtatt at rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel skulle igangsettes 2015. I medhold av PBL § 10 vedtok 

kommunestyret i sak 15/123 at kommunal planstrategi 2016-2020 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides i en samlet prosess. 
 

Formålet med planprogrammet er å skape mest mulig forutsigbarhet i arbeidet med ny 

kommuneplan. Planprogrammet beskriver hvilke hovedområder vi skal ha fokus på.  Det 

forklarer hvordan medvirkningsprosesser legges opp og hvilke utredninger som skal gjøres.  

Til slutt vises framdriftsplanen som det legges opp til for kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plandokument som skal 

inneholde visjoner, overordnede mål og strategier for ønsket samfunns- og næringsutvikling, 

langsiktig arealbruk, klima- og miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Samfunnsdelen 

skal være førende for kommunens arealplaner og virksomhetsplaner.  For alle 

kommuneplaner er det krav om planprogram.  Planprogrammet skal legge føringene for den 

videre planprosessen, avklare aktuelle tema og utredninger som skal komme i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 

Fig. 1 – det kommunale plansystemet 
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1.2 Overordnede rammer og føringer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Folkehelseloven trådte i kraft 01.01.2012 som en del av samhandlingsreformen og skal bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.  
Loven pålegger kommunen å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Denne folkehelseoversikten skal være 

grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Sirdal kommune har i 2016 utarbeidet 

oversiktsbilde for folkehelse. 

 

Folkehelseloven trådte i kraft 01.01.2012  som en del av samhandlingsreformen 2012 (Reform for 

helse- og sosialtjenestene i Norge – hvor kommuner og helseforetak forpliktes til å inngå 

samarbeidsavtaler for å bidra til et mer helhetlig tilbud og helse- og omsorgstjenester). 

 
Loven pålegger kommunen å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Denne folkehelseoversikten skal være 

grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Sirdal 

kommune har i 2016 utarbeidet oversiktsbilde for folkehelse. 

 

Folkehelsearbeid betyr samfunnet sin innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel. 

 

Likestilling er en viktig faktor i folkehelsearbeidet. Likestilling er mellom annet knyttet til 

likestilling mellom kjønn, etnisitet, seksuell legning, funksjonsevne og alder. 

 

Folkehelse og likestilling er tema som skal være gjennomgående for alle satsingsområdene i 

kommunal planstrategi 2016-2020 og kommuneplanens samfunnsdel for Sirdal kommune.  

 

 Plan- og bygningsloven - 2008 

 Folkehelseloven - 2012 

 Forskrift om oversikt over folkehelse – 2012 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging – 2015 

www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-

planlegging/id2416682 

 Regionplan Agder 2020 

www.regionplanagder.no 

 Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (Heiplanen) - 2014 

http://www.vaf.no/media/5097065/heiplanen-trykk-200514.pdf 

 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 

http://www.vaf.no/media/5967288/Vinn-Agder_design.pdf 

 Regional transportplan Agder 2015-27 

http://www.vaf.no/media/6147039/RTP-versjon-mai-med-rettinger-etter-hoering-v-18-

maipdf.pdf 

 Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen) 

http://www.vaf.no/media/5477171/LIM-planen.pdf 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 

http://www.vaf.no/media/5280633/Regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-2014-

2020.pdf 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 

http://www.vaf.no/media/6149326/regional-plan-for-vannforvaltning-for-vannregion-

agder-02052015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682
http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682
http://www.regionplanagder.no/
http://www.vaf.no/media/5097065/heiplanen-trykk-200514.pdf
http://www.vaf.no/media/5967288/Vinn-Agder_design.pdf
http://www.vaf.no/media/6147039/RTP-versjon-mai-med-rettinger-etter-hoering-v-18-maipdf.pdf
http://www.vaf.no/media/6147039/RTP-versjon-mai-med-rettinger-etter-hoering-v-18-maipdf.pdf
http://www.vaf.no/media/5477171/LIM-planen.pdf
http://www.vaf.no/media/5280633/Regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-2014-2020.pdf
http://www.vaf.no/media/5280633/Regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-2014-2020.pdf
http://www.vaf.no/media/6149326/regional-plan-for-vannforvaltning-for-vannregion-agder-02052015.pdf
http://www.vaf.no/media/6149326/regional-plan-for-vannforvaltning-for-vannregion-agder-02052015.pdf
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1.3 Utfordringer og muligheter i Sirdal 
 

 

Kommunereform 

 

Kommunestyret har i sak 16/17 den 10.03.2016 fattet vedtak om kommunereformen hvor det 

framgår at kommunestyret mener Sirdal bør bestå som egen kommune: 

 

«Sirdal kommune er en naturlig geografisk enhet med store avstander og areal, samt et eget 

bo og arbeidsmarked. Kommunen er robust og leverer alle kommunale tjenester både til sine 

nær 1850 innbyggere og de om lag 20-25000 besøkende hyttefolksom oppholder seg i 

kommunen. Kommunen har forvaltet store arealer av stor nasjonal verdi over lang tid til det 

beste for nasjonen. På denne bakgrunn mener kommunestyret at kommunen bør bestå som 

egen kommune for fremtiden.» 

 
I forbindelse med vurdering av kommunereformen ble det utarbeidet rapport «Beskrivelse av 

tjenestetilbudet i Sirdal.»  Rapporten peker på gode tjenester i Sirdal preget av lokale tilpasninger 

og god lokalkunnskap. Samtidig er enkelte fagområder sårbare ved fravær, sykdom og 

fratredelser. Det kan være krevende og bli ytterligere krevende å sikre kommunen kvalifisert 

arbeidskraft innen enkelte tjenester i framtida. Kommunens økonomi er svært god sammenlignet 

med andre kommuner, men samtidig sårbar ettersom over halvparten av kommunens inntekter er 

knyttet opp mot produksjon og overføring av fornybar energi.  

 

Nye oppgaver som vurderes overført til kommunene i forbindelse med kommunereformen vil 

gi utfordringer for Sirdal.  Dette vil særlig gjelde oppgaver innenfor helse der for eksempel 

oppbygging av spesialiserte tjenester og strengere kompetansekrav til kommunale 

legevaktsleger vil være utfordrende. 
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Økonomi 

 

Sirdal kommune er plassert blant de 10 rikeste kommunene i landet. Med rik menes i denne 

forstand høye disponible inntekter per innbygger. Dette skyldes kraftinntektene som består av: 

 Eiendomsskatt på verk og bruk 

 Naturressursskatt 

 Konsesjonskraft 

 Konsesjonsavgift 

 

På grunn av disse høye inntektene mottar Sirdal ikke småkommune- eller distriktstilskudd. 

Slik det fremstår pr. i dag blir Sirdal av den grunn ikke rammet av omleggingene i nytt 

inntektssystem for kommunene.  Sammenlignet med de andre kommunene på Agder er Sirdal 

en av de som kommer best ut.   

 

I forbindelse med ny energimelding var det foreslått å sette ned et utvalg for å vurdere 

ordningene for konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Det ser nå ut som at dette ikke blir noe 

av, jfr. pressemelding fra samarbeidspartiene av 4. juni 2016.  

 

Det som er den største trusselen på kort sikt for Sirdal kommune er kraftprisen. Lave priser gir 

lavere inntjening og tilsvarende redusert utbyttekapasitet i Agder Energi. Vel så stor 

innvirkning har kraftprisen på eiendomsskatt. Eiendomsskatten for kraftverk fastsettes med 

bakgrunn i avkastningsverdi for kraftverk. Her legges det til grunn en gjennomsnittlig pris. 

Det er forsinkelser i beregningsgrunnlaget. Fra og med 2017 vil år med høy kraftpris erstattes 

med år med langt lavere priser. Nøyaktig effekt av dette er ikke tallfestet, men det vil være 

snakk om betydelige summer. Når det gjelder politisk risiko, er det først og fremst hva som 

skal inngå i takstgrunnlaget som det er diskusjon rundt. Endring av definisjoner kan både føre 

til at vindmøller og kraftlinjer kan tas ut av beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. 
 

Folketallsutvikling, sammensetting og integrering  

 

Pr. 1. januar 2016 bor det 1832 personer i Sirdal, herav 941 menn og 891 kvinner. 

Folketallet i Sirdal har de senere år vært nokså stabilt men kvinneandelen i befolkningen har 

gått noe ned og er nå 96 kvinner pr. 100 menn.  Innvandrerne kommer i hovedsak fra land i 

Europa.  

 

I perioden fra 2006-2012 har det ifølge SSBs statistikk vært en økning i folketallet med  

ca. 4,3 %.   

 

Sirdal har i forhold til landet forøvrig: 

 høyere andel personer under 18 år 

 lavere andel personer i yrkesaktiv alder 

 høyere andel personer over 80 år 

 lavere andel personer med innvandrerbakgrunn 

 

I Sirdal er det pr. i dag ca. 4300 fritidsboligenheter. Bruken av fritidsboligenheter medfører at 

innbyggertallet mangedobles i de periodene hvor fritidsboligenhetene brukes mest. Her kan en 

tenke seg muligheter for økning av antall faste innbyggere. Ifølge KOSTRA registreringer 

hadde Sirdal i 2015 et årsinnbyggertall på 12 866. Årsinnbyggertallet fremkommer av: Faste 

innbyggere + (antall fritidsboligenheter x 3). 
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Innflyttere og nye landsmenn er med på å øke folketallet, samtidig som de utgjør en ressurs i 

lokalsamfunnet. Det er i 2015 bosatt 19 flyktninger i Sirdal. Kommunestyret skal i juni 2016 

behandle sak hvor det er foreslått mottak av 15 flyktninger i 2016 og 15 flyktninger i 2017.  Det 

er viktig at innvandrere/flyktninger blir godt mottatt og at det legges til rette for at alle skal 

trives og opplever tilhørighet. Dersom man lykkes med integrering vil det ha positiv innvirkning 

på folketallsutviklingen.  

 

Prognoser fra SSB vedrørende folketallet viser: 

Forventet økning: Folketall 2040: 

Middels nasjonal vekst ca. 20 % 2193 innbyggere 

Lav nasjonal vekst ca. 7,8 % 1975 innbyggere 

 

Oppvekst og levekår: 

 

Sirdal blir av mange oppfattet som en god kommune å bo i, med et godt utbygd tjenestetilbud 

av barnehager, skoler, kultur, pleie/omsorg og helse.   

 

Dette stemmer med Folkehelsebildet som viser at levekårene i kommunen er gode.   

 

Folkehelsebildet for Sirdal 2016 viser også at det er områder i forhold til livsstil-

/levevanesykdommer som krever oppmerksomhet.  Dette gjelder også for den yngre del av 

befolkningen. Gjennom planarbeid må man legge inn målsettinger og strategier for å forbedre 

og forebygge denne utviklingen.  

 

Tjenestetilbud og infrastruktur må dimensjoneres slik at man tar høyde for 

befolkningsutviklingen og det reelle antall innbyggere som befinner seg i Sirdal som tidligere 

beskrevet. 

 

Sirdal har: 

 Lav andel barn i lavinntektsfamilier 

 Lav andel personer med grunnskole som høyeste utdanning 

 Lav andel uføre og unge sosialhjelpsmottakere 

 Lav arbeidsledighet  

 Utfordringer i livsstil og levevaner som medfører økning i 

livsstilssykdommer  

 Lav andel med lungesykdommer, KOLS og psykiske plager  

 Utfordringer knyttet til likestilling. Eksempelvis høy andel av 

deltidsarbeidende kvinner og store kjønnsforskjeller i inntekt 

 Stor andel selvstendig næringsdrivende som kan gi svingninger i inntekt 

 Størst inntektsulikhet av kommunene i Lister 

 Andel kvinner med høyere utdanning ligger over Lister forøvrig, men 

det er lav andel kvinner med lang høyskoleutdannelse 

 God barnehagedekning 

 Høy bemanningsfaktor i barnehagene, men lav andel barnehagelærere 

 Høy andel av minoritetsspråklige barn har barnehageplass 

 Høy trivsel i skolen (7. kl. ) 

 Høye grunnskolepoeng og høy gjennomføringsprosent for videregående 

skole (85-90 %) 

 Median inntekt (middel inntektsnivå pr. husstand) over landsnivå  
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                                                                   Foto: Frank Haughom 

 

                                                 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilovesirdal/photos/a.778587278933354.1073741841.733158993476183/863623647096383/?type=3
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Næring og reiseliv 

 

Sirdal har en sentral geografisk plassering i forhold til storbyer som Stavanger og 

Kristiansand og dermed nærhet til internasjonale markeder via kommunikasjonsknutepunkt 

som flyplasser, havner og jernbane.  Valg av trase for ny E39  samt gode påkjøringsveger vil 

ha stor betydning for næring og reiseliv i Sirdal.  Dette er omtalt nedenfor under infrastruktur. 

 

I 2015 var det i henhold til Ssb’s statistikk registrert 1062 personer sysselsatt i Sirdal. 

Kommunen, Sira-Kvina og reiseliv representerer de fleste arbeidsplassene.  

Ertsmyr transformatorstasjon, Tonstad vil bli et viktig knutepunkt i sentralnettet for energi : 

Statnett bygger 420 kilovolts transformatorstasjon, likestrømsanlegg for utveksling av 

elektrisk kraft mellom Norge og Tyskland (NordLink) samt 132 kilovolts regionalnettsanlegg 

for Agder Energi. Det skal utarbeides rapport om mulighetene for utnyttelse av 

spillvarmeressursene fra likeretteranlegget på Ertsmyr. 

 
Landbruket er en viktig næring, både som matprodusent, landskapspleier og identitetsskaper. 

Det har vært stor optimisme de siste årene noe som er positivt for kommunen. Landbruket står 

ovenfor flere utfordringer som er utpekt av nasjonale og internasjonale myndigheter. Dette er 

blant annet økt fokus på forurensing, klimautslipp, dyrevelferd og forringelse av jordkvalitet.  

Landbruket har endret seg til å bli intensivt og helmekanisert med krav til effektivisering.  I 

Sirdal hvor det er mye små og brattlendte arealer er det utfordrende å sikre at 

kulturlandskapsområder ikke gror igjen.  

Av Sirdals 1554 km2 utgjør utmarksarealene (inkl. vann) 1310 km2. I utmarksarealene inngår 

flere landskapsvernområder med blant annet Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og 

Frafjordheiane. Regjeringen har som mål å legge til rette for bærekraftig verdiskaping basert 

på utmarksressursene også innenfor verneområdene. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet påpeker at dette er viktige ressurser for lokalsamfunn for 

utnyttelse som friluftsområder, viktige næringsarealer for skogsdrift, landbruksvirksomhet, 

reiseliv, jakt og fiske. Det foreligger rapport om «Forenkling av utmarksforvaltningen» fra 

2016  hvor det foreslås tiltak som gjennomgang av «Landbruk pluss» samt styrking den lokale 

forvaltningen. Kommunene oppfordres til å bruke planverktøyet for å kunne utnytte disse 

ressursene. I naturen og utmarksressursene ligger potensiale for næringsmessig utvikling 

gjennom satsing på reiseliv og turisme. 

Sirdal har: 

 Store energianlegg for vannkraft som gir gode inntekter til kommunen 

 Posisjon som stor kraftleverandør i Norge ved å bidra med 6 % av 

vannkraftproduksjonen i landet 

 Stort potensiale for næringsutvikling på Ertsmyra med utnyttelse av 

spillvarme fra likeretteranlegget 

 Høy kompetanse innen utvikling av småkraftverk 

 God historie som pådriver innen landbruksbasert næringsutvikling 

 Stor energi- og vannkraftkompetanse i Sira-Kvina kraftselskap, samt 

virksomheter i tilknytning til denne store vannkraftaktøren 

 Satsing på lokalprodusert mat  

 Store landskapsvernområder og utmarksressurser i kommunen 
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 Om lag 4300 fritidsboligenheter - sannsynlig at det her ligger potensiale for 

annen type næring enn det som pr. i dag er etablert. 

 Posisjon som frilufts- og rekreasjonsområde for Stavangerregionen 

 Betydelige muligheter for vekst innen fornybar energi  

 Vannkraft-ressurser kan gi mange muligheter, både i seg selv og i 

kombinasjon med andre fornybare energikilder som biobrensel, vind og 

solceller 

 Muligheter for vekst i det lokale næringslivet på bakgrunn av Statnett 

anleggsvirksomhet med kraftverk og kraftledninger 

 En stor bygg og anleggssektor kan gi betydelige muligheter i tilknytning til 

fremtidige utbygginger. 

 

Areal, klima og miljø 

 
Innbyggerne i Sirdal har alltid knyttet sine aktiviteter og identitet til naturen. Fra tidligere tider 

levde folk direkte av naturen. Fra midten av forrige århundre ble vannkraftproduksjon Sirdal sitt 

varemerke.  
 

Sirdal kommune har et totalt areal på 1554,83 km2.  Av dette utgjør utmark og vann 1310 

km2. 

 

 
  Arealbruk og arealressurser i Sirdal for 2015 ifølge Ssb.no. 

 

Oversikten viser at kun ca. 0,7 % av arealet i Sirdal er bebygd. I henhold til Store norske 

leksikons oversikt over bebygd areal i kommunene ligger Sirdal nokså likt med kommuner 

som Bykle, Valle og Åseral. 

 

Sirdalsheiene er historisk kjent som «Heibergheiane» og gode beiteområder for sau og 

villrein. Det er betydelig areal med landskapsvernområder og utmarksareal med attraktive 

frilufts- og fritidsmuligheter.  Heiene er nedslagsfelt for vann til energiproduksjonen i Sira-

Kvina Kraftselskap og Agder energi. Med sine fornybare energianlegg har Sirdal mulighet til 

å være en foregangskommune med hensyn til energi- og klimaspørsmål.   

 



11 
 

Sirdal er en langstrakt kommune med relativt store avstander mellom grendene.  Det har vært 

politisk prioritert at man skal opprettholde spredt bosetting.  Kollektivtilbudet er begrenset og 

en må si at bilen er det viktigste framkomstmiddelet i Sirdal.  Dette gjelder både for de 

fastboende og brukerne av fritidsboligene.   

 

Sirdal har: 

 

 Europas sørligste villreinstamme 

 Store vannkraftressurser 

 Store utmarksressurser 

 

Infrastruktur og kommunikasjon 

Hovedatkomstveger er fv. 42 mot Kristiansand og Stavanger samt fv. 45 til Ålgård 

(Stavanger). Fv. 987 til Brokke-Suleskard og fv. 986 til Lysebotn er kun sommeråpne veger. I 

de senere årene er det gjennomført oppgradering og rassikring på flere av 

hovedatkomstvegene. Dette gjelder mellom annet tunneler på fv. 42 mot Kristiansand 

(Haughomfjellet) og Stavanger (Gya), samt sikringsarbeid og utbedringer av fv. 45 mot 

Ålgård. 

God infrastruktur og kommunikasjon i forhold til veg, bredbånd og kollektivtilbud er viktige 

elementer for både innbyggere, næring og det offentlige.  

 

Deler av kommunen har godt utbygde kommunikasjonslinjer gjennom fiberforbindelse. 

 

Satsing på utbygging av infrastruktur og kommunikasjon vil gi øke mulighetene for inn- og 

utpendling, næringslivet og fritidstilbudene.   

 

Tilrettelegging med ladestasjoner for elbiler gir mulighet for mer miljøvennlig biltransport. 

 

Valg av trase for ny E39 vil ha stor betydning for næring og reiseliv i Sirdal.  Valg av indre 

trase vil bety en betydelig nedkorting i reisetid til mellom annet Kristiansand og Stavanger. I 

tillegg er gode påkoblingsveger til E39 veldig vesentlige. Dette vil være positivt for næringen 

for levering av varer og tjenester. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Sirdal kommune har beredskapsplan. Kommunens beredskapsarbeid skal til enhver tid kunne 

møte de forventninger og krav som stilles, både gjennom lovgivningen og allmennhetens 

forventning til offentlige organers håndtering av uønskede hendelser. Beredskap krever 

kunnskap og jevnt systematisk arbeid der forebygging alltid må stå i fokus.  

 

Sirdal har: 

 Beredskapsplan 2014 

 Beredskapskoordinator 

 Kommunal kriseledelse 

 Årlig samling av kriseledelsen med gjennomgang og utarbeidelse av årlig 

handlingsplan 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen - ROS Lister 

2012 
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 Krav om risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging 

 Betydelige arealer og en god del eksisterende boliger som i henhold til 

aktsomhetskartene fra Norges Vassdrags- og energidirektorat ligger i 

fareområder  

 Blitt tatt med i Norges Vassdrags- og energidirektorats «plan for 

skredkartlegging»  

 Varsling 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2020 
 

2.1 Evaluering kommunal planstrategi 2012-2015: 
 

Gjennomgang viser at med unntak av kommunedelplan Sinnes/Tjørhom og 

trafikksikkerhetsplan er planstrategien for 2012-2015 gjennomført.  

 

Trafikksikkerhetsplan ble i budsjettbehandlingen for 2015, k-sak 14/102 utsatt til etter 2018. 

 

I f-sak 15/71 ble det vedtatt at kommunedelplan Sinnes-Tjørhom ikke skulle rulleres i 2015 

men vurderes på nytt i ny planstrategi. I k-sak 15/123 ble det vedtatt: «Arealdel 

Tjørhom/Sinnes startes snarest på grunn av stort etterslep/behov» 

 

Evaluering viser at de enhetene som hadde planer som var lagt inn i kommunal planstrategi 

2012-2015 er kjent med planstrategien.  De fleste av disse mener at planstrategien er et nyttig 

verktøy for å ha oversikt over planarbeidet.   

  

Generelt:  

 

Kommunal planstrategi 2016-2020 skal avklare hvilke planoppgaver kommunen bør 

gjennomføre for å legge til rette for den ønskede utviklingen i kommunen.  

 

Vurdering av planbehovet til kommunal planstrategi 2016-2020 vises i pkt. 2.5 nedenfor. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til utfordringene som kommunesamfunnet har, 

sette mål for utviklingen og inneholde strategier for hvordan målene skal oppnås.  

 

Problemstillingene til kommuneplanens samfunnsdel er vist under hovedtema i pkt. 3.3 

nedenfor.  
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2.2 Framdrift, organisering og medvirkning: 
 

Framdriftsplan for planstrategi 2016-2020 og planprogrammet for 

kommuneplanens samfunnsdel:  

Handling Juni Juli August September Oktober 

Politisk 1. gangsbehandling 

Kommuneplanutvalg(formannskap) 

23.     

Regionalt planforum  23.     

Annonsere oppstart av planarbeid  30.     

 

Høring og offentlig ettersyn – 6 uker 

 f.o.m 

4. 

t.o.m 

21. 

  

Medvirkning:  

Elektronisk via plandialog 

Tilgjengelig servicetorg og bibliotek. 

Drøftes i eldre-/funksjonshemmede 

råd, prosjekt på skolene og i 

voksenopplæring  

 f.o.m 

4. 

t.o.m 

20. 

  

Gjennomgang merknader/ 

Eventuelle utredninger 

  f.o.m 

1. 

t.o.m 

30. 

 

Korrigering plandokumenter     hele  

Vedtak kommunestyret       13. 

 

Organisering vedtatt i k-sak 15/123 og TLM–sak 16/4: 

 
Administrativ arbeidsgruppe: 

Enhetsleder arealforvaltning, teknikk, landbruk og miljø (TLM sektor) 

Plan og utviklingsleder, oppvekst og levekår (OL sektor) 

Plankoordinator arealforvaltning, teknikk, landbruk og miljø (TLM sektor)  

 

Referansegruppe   – ledergruppen 

Styringsgruppe   – TLM utvalget 

 

Medvirkning: 

Elektronisk via kommunens hjemmeside – plandialog 

Plandokumentene legges ut på servicetorg, rådhuset samt bibliotek Tonstad og Sinnes 

Skoleprosjekt - august  

Informasjon/dialog i voksenopplæring(norskundervisning), eldreråd og råd for 

funksjonshemmede 
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2.3 Kommunale planer 
 

Oversikt gjeldende kommuneplaner /kommunedelplaner:  

Plan Vedtatt Plan ID 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

2006  

Kommuneplanens arealdel 2008 2006010 

Kommunedelplan 

Ådneram/Suleskard 

2008 

 

2006011 

Kommunedelplan 

Fidjeland/Kvæven 

2008 

 

2006012 

Kommunedelplan 

Sinnes/Tjørhom 

2008 

 

2006013 og 2006014 

Kommunedelplan Sirdal Sør 2013 2013004 

Kommunedelplan for idrett 

og fysisk aktivitet 2013-2016 

2015  

 

Oversikt temaplaner: 

Plan Vedtatt Enhet 

Folkehelseplan for Sirdal 

kommune 2014-2017 

2014 Helse 

Kultur- og utviklingsplan 

2009-2018 

2009 Næring – terminert i k-sak 

15/19 

Kommunedelplan for mikro-, 

mini- og småkraftverk i 

Sirdal 

2007 Arealforvaltning 

Landbruksplan 2014-2018 2014 Arealforvaltning 

Hovedplan vann og avløp 2013 Teknisk drift 

Hovedplan veg  Teknisk drift 

Kvalitetsplan for 

barnehagene i Sirdal       

2014-2019 

 

2014 

 

Barnehage 

Plan for 

helsestasjonstjenesten i 

Sirdal kommune 2014-2017 

2014 Helse 

Plan for psykisk helse og rus 

Sirdal kommune 2016-2019 

2016 Helse 

Rehabiliteringsplan       

2015-2018 

2015 Helse og pleie og omsorg 

Kompetanseplan helse og 

pleie og omsorg  

 Helse og pleie og omsorg 

Pandemiplan  2016 Helse 

Smittevernplan 2016 Helse 

Mål for forvaltning av elg, 

hjort og rådyr i Sirdal  

2013 Arealforvaltning 

Sirdalsskulen mål og 

strategiar 

13.12.2012 Skole 

Beredskapsplan for Sirdal 

kommune  

2014 Rådmannen 
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Oversikt områdereguleringsplan: 

Plan Vedtatt Enhet 

Områdereguleringsplan 

Tonstad 

2013 Arealforvaltning 

 

2.4 Interkommunale planer - Lister 
Plan Vedtatt 

Strategisk næringsplan 2015-2017  

Den kulturelle Listerpakken – 2014  

Regional analyse Lister – mai 2014  

ROS Lister 2012  

Lister Europas grønne batteri – rapport  

Listerplan 2006  

Energi- og klimaplan for Lister 2009  

Strategisk plan for Listersamarbeid innen 

helse og velferd 

 

Skole og barnehage   

Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister 

2016-2020 

 

Felles oppvekstplan for Lister 2015-2020  Mars 2016 

 

2.5 Vurdering av planbehov for perioden 2016-2020 
 

Kommuneplanens samfunnsdel  

 

Det er igangsatt arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, jfr. Planstrategi 2011-

2015 samt vedtak i K-sak 15/123 og TLM–sak 16/4. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta opp de utfordringene og mulighetene som Sirdal står 

ovenfor i de nærmeste årene.  Gammel plan er fra 2006 og endringer i samfunnet gjør at det er 

stort behov for at denne blir rullert nå. 

 

Kommuneplanens arealdel  

 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 2008.  Denne dekker hele kommunen med unntak av de 

områdene hvor det er utarbeidet kommunedelplaner. 

 

De vil si at kommuneplanens arealdel dekker de områdene med minst aktivitet.   

 

Rullering av en kommuneplan er en omfattende prosess som er arbeidskrevende og kostbar.   

 

For de grendene som ligger innenfor kommuneplanens arealdel vil det være avgjørende for å 

kunne skape utvikling at de får mulighet til å få nye innspill vurdert gjennom en 

kommuneplan/kommunedelplan. 

 

Det er av den grunn foreslått endringer i planavgrensningen for vedtatt rullering av 

kommunedelplan Sinnes-Tjørhom.  
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Kommunedelplan Ådneram-Suleskard , Fidjeland-Kvæven og kommunedelplan 

Sinnes-Tjørhom 

 

Kommunedelplanene ble alle vedtatt 2008.  Det pågår fremdeles noe reguleringsarbeid 

innenfor delplanområdene samt utbygging i henhold til godkjente reguleringsplaner.   

 

I K-sak 15/123 og TLM–sak 16/4 er det vedtak om at det skal startes rullering av 

kommunedelplan Sinnes-Tjørhom.  Dette arbeidet er igangsatt. 

 

Kommunedelplanene for nordre del av Sirdal er alle vedtatt i 2008, utarbeidet etter plan- og 

bygningsloven av 1985. Det samme gjelder for kommuneplanens arealdel. 

 

Ny plan- og bygningslov vedtatt i 2008 (i kraft fra 01.07.2009), gjeldende kommunedelplaner 

i dette området er dermed ikke i tråd med gjeldende plan- og bygningslov.  Plankart og 

bestemmelser har mangler i forhold til å være godt verktøy for planarbeid og utbygging. Dette 

merkes særlig på bestemmelsene til kommunedelplanene.  

 

Rekkefølgekrav i bestemmelsene til kommuneplaner og reguleringsplan skal brukes for å 

sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur og grønnstruktur 

(løyper/uteområder/aktivitetsområder) som er relevant i forhold til planlagt utbygging.  

Rekkefølgekrav på kommuneplannivå er et viktig verktøy for å sikre en helhetlig 

infrastruktur, særlig i områder med stor utbyggingsaktivitet. Ved bruk av rekkefølgekrav i 

overordnet plan kan rekkefølgekrav knyttes til flere byggeområder. Det sikres dermed en 

fordeling av ansvar for infrastruktur mellom flere utbyggingsområder og det blir forutsigbart 

for utbyggere når de vet hvilke krav de må forholde seg til.  Avklaringer av rekkefølgekrav i 

overordnet plan forenkler arbeidet i reguleringsplanprosessen. Det er ikke rekkefølgekrav i 

gjeldende kommunedelplaner for nordre Sirdal. 

 

Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei (Heiplanen) ble 

godkjent av Miljødepartementet i 2012. Denne planen omfatter areal i Sirdal. Hovedformålet for 

planen er å avklare hensynet til villreinen i arealforvaltningen i de berørte kommunene. 

Kommunene må forholde seg til Heiplanen. Den er temaplan og dermed ikke juridisk 

bindende før den blir innlemmet i kommunedelplaner/kommuneplan i den enkelte kommune.  

I Heiplanen ligger det også prinsipper om at kommunene skal utarbeide sti- og løypeplaner. 

Dette vil bli ivaretatt i kommundelplan Sirdal nord. 

 

Digitale kartprogrammer har i de senere år blitt svært godt utviklet og pr i dag brukes 

plankartene stort sett bare elektronisk.  Dette gir mulighet for å ha større områder innenfor 

samme planavgrensning uten at det skaper utfordringer ved utarbeidelse eller senere bruk av 

plankartene.  

 

Plan- og bygningsloven kapittel 11 setter føringer for kommuneplanprosessen.   

Med dagens avgrensninger med kommunedelplan Ådneram-Suleskard, Fidjeland-Kvæven og 

Sinnes-Tjørhom samt kommuneplanens arealdel vil det måtte lages planprogram, 

planbeskrivelse, plankart og bestemmelser for hver av disse planene. Dette samt 

gjennomføring i tråd med krav for selve planprosessen (annonsering, møter, medvirkning 

mv.) er som nevnt omfattende og krever betydelige ressurser både personalmessig og 

økonomisk. Endring av planavgrensningen slik at man får en kommunedelplan for Sirdal nord 

vil kunne gi innsparing både av ressursbruk, økonomisk og tidsmessig.  
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I tillegg vil man få oppdatert planer og bestemmelser i tråd med Plan- og bygningslov 2008 

samt at bestemmelsene i kommunedelplanene blir like. 

Det foreligger pr. i dag en del innspill til rullering av arealdeler av kommuneplanen.  Om lag 

halvdelen av disse gjelder for områder utenom kommunedelplan Sinnes-Tjørhom.  Sirdal 

næringsforening har også kommet med innspill hvor de påpeker at gjeldende arealdeler av 

kommuneplanen er 7-8 år gammel og at det er behov for rullering. 

Endring av planavgrensningen til Sirdal nord vil samsvare med den endring av 

planavgrensning som ble gjort for søndre del av kommunen hvor hele området til og med 

Lindeland ble tatt med i kommunedelplan Sirdal sør. 

 

Pressområdene i nordre del av Sirdal er i hovedsak innenfor dagens avgrensning i 

kommunedelplan Sinnes-Tjørhom.  En utvidelse av planavgrensningen slik at den dekker alle 

områdene i Sirdal nord vil sannsynligvis medføre mer arbeid med plandokumentene enn om 

man kun skal håndtere avgrensningen i eksisterende kommunedelplan Sinnes-Tjørhom. 

Mellom annet vil det bety flere innspill som skal vurderes samt mer omfattende plankart. 

 

Kommunedelplan Sirdal Sør 

 

Kommunedelplan Sirdal sør ble vedtatt juni 2013, og er således relativt ny.  Det er  

kun igangsatt regulering for et par av byggeområdene i henhold til denne planen. For en 

eiendom på Josdal er det fremmet ønske om regulering som har stort avvik fra Sirdal sør og 

av den grunn er avvist.  Eiendommen hadde ingen innspill ved rullering av Sirdal sør. 

 

Rullering av kommunedelplan er en omfattende og kostnadskrevende prosess. Det vurderes  

at det sett fra dagens situasjon ikke er behov for rullering av kommunedelplan Sirdal sør før 

etter 2020. 

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet  

 

Gjeldende plan ble vedtatt 2015 og er relativt ny, men på bakgrunn av dokumentasjoner i 

Folkehelseoversikten i forhold til helsetilstand ser en det som svært viktig at rulleres og at det 

fokuseres på aktiviteter i tillegg til anlegg.  

 

Områdereguleringsplan Tonstad 

 

Gjeldende plan ble vedtatt i 2013.  

 

I de kommende år vil det bli gjennomført betydelig utbygging og anleggsvirksomhet i 

Tonstadområdet. Håndtering av nye arealbehov som følge av utbyggingen sammen med 

tilrettelegging for utvikling av kommunens sentrum tilsier at områdereguleringsplanen bør 

rulleres i 2020. 
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Temaplaner 

 

På bakgrunn av utfordringer som vises i Folkehelsebildet for Sirdal 2016 samt krav i 

lovverket er det vurdert behov for å rullere eller utarbeide følgende temaplaner: 

Beredskapsplan for Sirdal kommune  

 Boligsosial plan - vedtak i kommunestyre sak 15/117   

 Flyktningeplan       

 Trafikksikkerhetsplan      

 Kompetanseplaner 

Følgende temaplaner er rullert i 2016: 

Plan for psykisk helse og rus 2016-2019                                                         

Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020                                                            

Pandemiplan                                                                                                     

Smittevernplan 

Kulturminneplan 

 
Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å utarbeide kulturminneplaner og for å styrke arbeidet har 

Riksantikvaren avsatt midler slik at de kommunene som gjennomfører dette arbeidet kan få inntil kr. 

100.000 i støtte. 

 

I F-sak 16/22 er det fattet vedtak om å utarbeide kulturminneplan og at denne skal legges fram til 

behandling innen utgangen av 2017.  I vedtaket heter det også at arbeidet med kulturminneplan skal 

vurderes i kommende planstrategi. 

 

En har gjennom denne vurderingen besluttet at selve kulturminneplanen utarbeides som temaplan for 

kulturenheten, overordnede føringer for kulturminner innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel, i 

kommunedelplaner (arealplaner) med temakart/ hensynssoner og bestemmelser.  

 

Landbruksplan 

 

Gjeldende plan ble vedtatt 2014 men det er i denne planen lagt opp til at den bør rulleres på 

nytt i 2018.   

 

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Sirdal kommune  

 

I gjeldende plan er det lagt delmål fram til 2019.  Det må legges delmål videre framover og 

det er derfor behov for rullering i 2020.  
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2.6 Kommunal planstrategi for perioden 2016-2020 
 

Behov for nye planer eller rullering av planer:  

Navn på plan Vedtatt Behov for rullering/ny plan 

(igangsettes år) 

Kommuneplaner 

/kommunedelplaner: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

2006  

X 

    

Kommunedelplan 

Sirdal Nord 

2008 

 

 

X 

    

Kommunedelplan for 

idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet 

2015    

 

  

X 

Områdereguleringsplaner       

Områdereguleringsplan 

Tonstad  

2013     X 

Temaplaner på enhetene:       

Kompetanseplan for 

barnehagen 

ny  X    

Boligsosial plan ny X     

Flyktningeplan for  

2014 – 2017   

 

2014 

  

X 

   

Vold i nære relasjoner ny  X    

Plan for psykisk helse og 

rus 2016-2019 

2016 X     

Pandemiplan 2016 X     

Smittevernplan 2016 X     

Alkoholpolitiske 

retningslinjer 2016-2020 

2016 X     

Trafikksikkerhetsplan ny  X    

Kulturminneplan ny X     

Plan for turstier og turveier Tatt til orientering i 

2013 

    X 

Landbruksplan  2014   X   

Mål for forvaltning av elg, 

hjort og rådyr i Sirdal 

kommune (delmål lagt til 

2019) 

2013      

X 

Beredskapsplan for Sirdal 

kommune med plan for 

helsemessig og sosial 

beredskap 

2014    X   
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Planer som skal oppheves 

Navn på plan Vedtatt Oppheves /utgår 

Kultur- og utviklingsplan 

2009-2018 

2009 Næring – terminert i k-sak 

15/19 – Overordnede mål 

bør inngå i 

kommuneplanens 

samfunnsdel 

Kvalitetsplan for 

barnehagene i Sirdal 

kommune 2014-2019 

2014 Overordnede mål bør inngå 

i kommuneplanens 

samfunnsdel 

Folkehelseplan   Innarbeides i 

kommuneplanens 

samfunnsdel, folkehelse og 

likestilling skal være 

gjennomgående tema 

 

 

Interkommunalt samarbeid – Lister – rullering/ny plan 

Navn på plan 2016 2017 2018 2019 2020 

Fylkesdelplan for Lister 

(erstatter Listerplan 2006) 

  

X 

   

Strategisk næringsplan 

2015-2017 

(Listerrådet 2015) 

     

ROS Lister 2012 

(Godkjent som ROS 

Sirdal – 2012) 
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3.  PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL 
 

3.1 Oversikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Hovedsatsingsområder: 

Sirdal kommune skal satse på ... 

      

      Mål(slik vil vi ha det): 

      Vise hva en vil oppnå for hvert tema 

             
           Strategier(slik gjør vi det): 

           Tiltak for å nå målene 

  

 

 

Handlingsdel  

(årlig handlingsplan)   

 
Presiserer konkrete tiltak 

og hvem som har ansvar 

for gjennomføringen 

Budsjett 

 
Sikrer at det blir satt 

av økonomiske 

ressurser for 

gjennomføring av 

tiltak 

Sektorplaner 

 
Eks. årsplaner 

skole/barnehage 
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3.2 Framdrift, organisering og medvirkning 
 

Framdriftsplan for kommuneplanens samfunnsdel:  

 
 

Organisering: 

 

Administrativ arbeidsgruppe (rep fra sektorene Teknikk, landbruk og miljø samt Oppvekst og 

levekår), næringssjef, Sirdal næringsforening og plankoordinator 

 

Referansegruppe   – ledergruppen 

Styringsgruppe   – TLM utvalget 

 

Medvirkning: 

 

Elektronisk via kommunens hjemmeside – plandialog 

Servicetorg samt bibliotek Tonstad og Sinnes 

Informasjon/dialog i voksenopplæring(norskundervisning), eldreråd, råd for 

funksjonshemmede 

Folkemøter 
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3.3 Hovedtema og problemstillinger til kommuneplanens samfunnsdel 
 

Hovedtema og problemstillinger som skal vurderes i kommuneplanens samfunnsdel er 

foreslått med bakgrunn i de utfordringene og mulighetene som kommer fram under pkt. 1.3 

ovenfor.  

 

Kommunestruktur 

 

 Hvordan kan vi bruke våre sterke sider? 

 Hvordan kan vi forbedre svakhetene våre? 

 Hvordan kan vi utnytte hver mulighet? 

 Hvordan kan vi best møte utfordringer og trusler? 

 Hvilke oppgaver skal vi samarbeide om? 

 Hvem skal vi samarbeide med? 

 Hvordan skal vi samarbeide? 

 

 

Økonomi 

 

 Hvordan vil Sirdal bli påvirket økonomisk av eventuelle endringer i 

kommunestrukturen for Lister kommunene? 

 Hvordan kan Sirdal håndtere utfordringene med nye oppgaver som følge av 

kommunereformen? 

 Hvordan vil mulige endringer i skatteinntekter påvirke kommuneøkonomien i Sirdal? 

 Hvordan vil endringer i fylkesinndelingen påvirke Sirdal økonomisk? 

 Hvordan påvirker turistnæringen kommuneøkonomien? 

 

 

Folketallsutvikling, sammensetting og integrering  

 

 Hvordan kan Sirdal bli mer attraktiv for bosetting slik at folketallsutvikling i tråd med 

prognosen til middels nasjonal vekst oppnås? 

 Hvordan sikre god befolkningssammensetning og integrering av våre nye landsmenn 

slik at de velger å etablere seg i Sirdal? 

 Hva er viktigst for at folk i ulike aldre og med ulik bakgrunn skal oppleve bolyst i hele 

Sirdal nå og i framtiden? 

 Hvordan skape attraktivt sentrum for beboere og besøkende? 

 Hvilke grep kan vi gjøre i Sirdal for å sikre barn og unges medvirkning i 

samfunnsutviklingen? 

 

Oppvekst og levekår 

 

 Hvordan kan vi oppnå at alle innbyggerne i Sirdal kommune har et godt sted å bo?  

 Hvordan opprettholde gode barnehagetilbud tilpasset behovene for barn og foreldre? 

 Hvordan beholde trygge og gode læringsmiljø? 

 Hvordan sikre rekruttering av kompetansepersonell til barnehager, skoler, helse- og 

omsorg? 

 Tiltak for å øke andel barnehagelærere? 
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 Hvordan legge til rette for at ungdommene velger å flytte hjem til Sirdal etter 

utdanning? 

 Hvordan skape kultur for og tilgjengelighet på utdanning? 

 Hvordan stimulere mor til å ta utdanning, da det er en viktig faktor for god helse hos 

barn?    

 Hvordan skape universelle arenaer for å sikre at kommunens tjenestetilbud bidrar til å 

forebygge livsstilssykdommer og redusere de sosiale ulikhetene i helse?   

 Hvordan utvikle kultur- og fritidstilbud som sosiale møteplasser for å fremme helse, 

trivsel samt gode sosiale forhold? 

 Hvordan få til innovasjon, utviklingsarbeid og dimensjonering i helse- og 

omsorgstjenesten? 

 Hvordan ta vare på kulturminner/kulturlandskap ut over Kulturminnelov i Sirdal?  

 Hvordan forebygge misbruk av rusmidler i livets eldre dager?  

 Hvordan sikre universell tilrettelegging på arbeidsplassene i Sirdal?  

 Hvordan sikre universell tilrettelegging i kultur og friluftslivtilbudene? 

 Hvordan opprettholde god opplæring for voksne? 
 

Næring og reiseliv 

 

 Hvordan få til vekst og utvikling med satsing på næring som gir Sirdal flere «bein å 

stå på»? 

 Muligheter for vekst innenfor fornybar energi  

 Hvordan kan vi utnytte spillvarmen fra likeretteranlegget på Ertsmyra? 

 Hvordan rekruttere yngre personer som kan finne det attraktivt å flytte til kommunen? 

 Hvordan rekruttere høyt kompetent arbeidskraft til Sirdal for å videreutvikle og styrke 

viktige kompetansemiljøer? 

 Har vi mulighet for å skape flere kompetansearbeidsplasser?  

 Hvordan kan vi bruke ressursene og kompetansen hos våre nye landsmenn?  

 Tilgjengelighet på lærlingeplasser 

 Hvordan kan Sirdal utnytte de store utmarksressursene og landskapsvernområdene for 

å skape næring og arbeidsplasser? 

 Ønsker Sirdal deler av landskapsvernområdene omgjort til nasjonalpark?  

 Muligheter for profesjonell kulturvirksomhet, profilering av kulturminner og 

kulturmiljø? 

 Hvordan kan landbruk, kultur og reiseliv dra mer nytte av hverandre? 

 Hvordan kan Sirdal kommune bidra til økt verdiskaping innen den lokale 

landbruksnæringen? 

 Tilgjengelighet på lærlingeplasser og språkpraksisplasser for flyktninger. 

 Hvordan stimulere lokal ungdom til å bli gründere? 

 Hvordan stimulere til tettere samarbeid mellom reiselivsaktører? 

 Hvordan løse utfordringene med fellesgodene? 

 

Areal, klima og miljø 

 

 Hvordan forvalte arealene bærekraftig i forhold til klima og miljø? 

 Hvordan styre at de mest attraktive arealene blir brukt til boligformål? 

 Hvilke føringer skal samfunnsdelen gi for arealbruk/ -utnyttelse for å legge til rette for 

god utforming av de bygde omgivelsene og gode bomiljø? 

 Hvordan tilrettelegge bolig- og næringsområder slik at det skapes vekst og utvikling? 
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 Hvordan sikre en helhetlig boligpolitisk planlegging med mål om at alle skal bo trygt 

og godt? 

 Hvordan forvalte arealene for å sikre bosetting i grendene? 

 Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for nye utbyggingsområder for fritidsboliger? 

 Hvordan sikre balanse mellom bruk og vern av utmarks- og verneområdene? 

 Mulighet for næringsdrift i verne- og utmarksområdene 

 

Infrastruktur og kommunikasjon 

 

 Hvilke krav bør kommunen sette i forbindelse med infrastruktur for nye 

utbyggingsområder? 

 Hvordan kan kommunen påvirke bilbruk/transport slik at denne blir mer miljøvennlig? 

 Hvordan vil folkehelse være sikret innenfor infrastruktur og kommunikasjon? 

 Vil ny E39 Stavanger-Bergen påvirke trafikken mellom Brokke – Suleskard, fv. 987? 

 Hvilke konsekvenser får valg av ny trase for E-39 Kristiansand – Ålgård for Sirdal?  

 Hvordan sikre gode påkoblingsveger fra Sirdal til ny E39? 

 Fiberdekning til alle husstander? 

 DAB-radio dekning i hele kommunen? 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

 

 Har kommunen god nok oversikt over risiko og sårbarhet? 

 Hvordan skal arealbruken legges til rette for å øke sikkerhet og forebygge naturskader 

som følge av ras/flom/overvann/klimaendringer? 

 Hvilket ansvar har kommunen for sikkerhet i ski- og turløyper? 

 Hvilke flomsikringstiltak er nødvendige for å verne eksisterende bygninger og 

infrastruktur? 

 

Et hovedmål med planprosessen er å forenkle planer og tilrettelegge for effektiv 

saksbehandling.  

 

Handlingsdel: 

 

Det skal utarbeides årlig handlingsdel som være grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan.  

Gjennom handlingsdelen skal det fastsettes hvem som har ansvar for gjennomføring av de 

ulike tiltakene.  

 

3.4 Utredninger som skal gjennomføres som del av prosessen med 

kommuneplanens samfunnsdel: 
 

Hva betyr turistnæringen/fritidsboligutbyggingen for Sirdal? 

 inntekter og/eller utgifter 

 bosetting 

 arbeidsplasser 

 tjenestetilbudene 

 infrastruktur 

 miljø 

 beredskap 



26 
 

 

Utredningene må gjennomføres av eksternt foretak med analysekompetanse. Finansieres via 

midler avsatt i budsjett 2016 og 2017 til kommuneplanens samfunnsdel. 

 

3.5 Evalueringer:  
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2006 

 

I høringsperioden for planprogrammet er det gjennomført evaluering av kommuneplanens 

samfunnsdel 2006. 

 

Evaluering er gjennomført ved evalueringsskjema til noen saksbehandlere innenfor ulike 

enheter i kommunen, lagt ut evalueringsskjema for publikum på kommunens hjemmeside og 

på folkemøte i oktober. 

 

Oppsummert: 

  

Saksbehandlerne er kjent med kommuneplanens samfunnsdel, det varierer noe hvor mye de 

selv har brukt den aktivt i sin saksbehandling eller ved budsjettarbeid. Alle som har svart 

mener at hovedtemaene: Barn og unge, kultur og friluftsliv, næring og reiseliv samt 

arealforvaltning har vært synlige satsningsområder for Sirdal kommune.  Oppfattelsen av om 

hvor vidt strategier og tiltak er gjennomført og målsettingene oppnådd varierer noe, men de 

fleste mener at dette delvis er oppfylt.  

 

Fra publikum svarer omlag halvparten av de som har fylt ut evalueringsskjema at de kjenner 

kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2006. Det er kun noen få som har vist til 

kommuneplanens samfunnsdel ved søknader til kommunen. Flertallet av de som har svart er 

kjent med hovedtemaene og noen mener at disse er oppnådd. 

 

Finansieres via midler avsatt i budsjett 2016 til kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Sirdal kommunes kraftfond 

 

Som del av prosessen med kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres evaluering av bruken 

av Kraftfondet. 
 

Finansieres enten ved tilleggsbevilgning eller at Sirdalsvekst kf bruker egne midler på dette. 
  



27 
 

3.6 Planer som oppheves gjennom ny kommuneplanens samfunnsdel: 
Plan Vedtatt dato Behov for 

rullering 

Bør oppheves Bør inngå i 

kommuneplanens 

samfunnsdel 

Kultur- og 

utviklingsplan 

2009-2018 

2009  ja Næring – 

terminert i k-sak 

15/19 – 

Overordnede mål 

bør inngå i 

kommuneplanens 

samfunnsdel 
Kvalitetsplan for 

barnehagene i 

Sirdal kommune 

2014-2019 

2014 Evalueres hvert 

4.år 

ja Ja 

 

4. KILDER – KUNNSKAPSGRUNNLAG 
 

Folkehelseoversikt Sirdal kommune 2016 

Kommunebilde 2014 – Sirdal kommune  

Beskrivelse av tjenestetilbudet i Sirdal kommune 2015 

Kommunestyresak 16/17 

www.fhi.no 

www.ssb.no 

www.regjeringen.no  

 

http://www.fhi.no/
http://www.ssb.no/

