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Regional planstrategi
Regional planmyndighet skal minst én gang
hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide en regional planstrategi
i samarbeid med kommuner, statlige organer,
næringsliv og organisasjoner. Planstrategien
vedtas i fylkestinget og skal redegjøre for
viktige utviklingstrekk og utfordringer, vurdere
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling
til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom
videre regional planlegging.
Oppfølging av regional planstrategi
for Rogaland 2013–2016.
I gjeldende planstrategi for perioden 2013–
2016 ble det gjort følgende prioriteringer:
i) Rullere fylkesdelplan for friluftsliv, idrett,
natur og kulturvern (FINK). Planen er
under revidering.
ii) Regionalplan for massehåndtering.
Planen er under utarbeidelse.
iii) Regionalplan for sjøarealene. Planen
er under utarbeidelse.
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iv) Regionalplan for areal og transport i
Dalane. Planen ble erstattet med Regionalplan for areal og transport i Ryfylke.
Fylkeskommunen som regional
utviklingsaktør
Fylkeskommunen skal bidra til å skape en
helhetlig samfunnsutvikling i ønsket retning
innenfor eget fylke. Fylkeskommunen har
ansvar for fylkesplanlegging, samferdsel,
videregående opplæring, kultur og kulturminnevern, folkehelsearbeid, tannhelsetjenesten, friluftsliv og strategier for næringsog lokalsamfunnsutvikling.
I innstilling til Stortinget nr. 268 (2001–2002)
beskrives regionalt utviklingsarbeid som “knyttet
til å se sammenhenger i og å forbedre hele det
regionale samfunnet ut fra nasjonale, regionale
og lokale målsettinger og behov. Spesielt er
dette knyttet til systematisk å forbedre forholdene
for næringsliv og befolkning i regionen.”

Bakgrunn for prioritering
Regional planstrategi for Rogaland 2017–
2020 er forankret i nasjonale forventninger,
innspill fra kommuner, næringsliv, organisasjoner og i konkrete utfordringer innen
Rogaland fylkeskommunes ansvarsområder.
Disse utfordringene er utdypet i rapporten
“Samfunnsutfordringer i Rogaland – grunnlagsdokument for regional planstrategi 2017–
2020”, som gir en bred og helhetlig beskrivelse
av utfordringsbildet for Rogaland fylkeskommune.
En del av utfordringene som skisseres her blir
allerede håndtert i vedtatte regionale planer
og vil ikke bli tatt opp som tema i denne
planstrategien.
Utviklingstrekk og samfunnsutfordringer
i Rogaland peker i retning av noen sentrale
regionalpolitiske problemstillinger. På bakgrunn
av dette drøfter planstrategi for Rogaland
2017–2020 planbehov og strategiske

utviklingsmuligheter innenfor følgende prioriterte
utfordringsområder: attraktive steder; næringsutvikling; utdanning og kompetanse; internasjonalisering, areal og transport, utvikling
og oppfølging av regionale planer.
Det er vurdert følgende planbehov
for neste periode:
- Intern strategi for regional planlegging
og etablering av ny planportal
- Oppdatering av Regionalplan Jæren
- Revisjon av Regionalplan for areal
og transport i Dalane
- Samferdselsstrategi
- Strategi for bioøkonomi
- Revisjon av gjeldende strategi
for internasjonalt arbeid
Det er videre foretatt en gjennomgang av
eksisterende planverk der det er vurdert at
enkelte planer og strategier kan avsluttes.
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Se tabell på side 44-45 for en fullstendig
oversikt.
Behov for å styrke den planfaglige
veiledningen og koblingen mellom
mål og økonomi
Fylkeskommunens planmyndighet omfatter
også et ansvar for å veilede og bistå
kommunene i deres planleggingsoppgaver.
Med utgangspunkt i det vi ser som sentrale
samfunnsutfordringer i Rogaland i 2015, er
det vurdert et behov for å styrke den planfaglige veiledningen på følgende områder:

struktur for målstyring og evaluering. Med
dette ønsker vi å få til en sterkere og mer
systematisk kobling mellom fylkeskommunens
visjon og overordnede mål, regionale planer,
økonomi, forvaltning og tjenesteproduksjon.

- Attraktivitet og stedsutvikling
- Næringsutvikling og innovasjon
- Samordnet areal og transportplanlegging
Det er videre vurdert at fylkeskommunens
øvrige virkemidler i større grad bør innrettes
mot oppfølging og iverksetting av regionale
planer. I perioden 2017–2020 vil det som følge
av dette arbeides med å få på plass en ny
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1 Visjon og hovedmål
for fylkeskommunen
Rogaland fylkeskommunes visjon:

Vi utvikler ett
godt Rogaland

Dette er overordnede mål som er
konkretisert videre i en rekke regionale
planer som inneholder mer detaljerte
utviklingsmål og handlingsplaner.

Våre overordnede mål
Rogaland fylkeskommune skal:
• 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.
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2 Nasjonale forventninger
I henhold til plan- og bygningsloven § 6-1
skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide
nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging.
De nasjonale forventningene samler mål,
oppgaver og interesser som regjeringen
forventer at fylkeskommunene og kommunene
legger særlig vekt på i planleggingen i årene
som kommer.
De nasjonale forventningene for 2015–2019
legger til grunn følgende:
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 interesseorganisasjoner må sikres.
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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.
Vurdering
Rogaland fylkeskommune har tradisjon for å
organisere utarbeidelse og revisjon av planer
i prosjekter. Prosjektorganiseringen og prosessene knyttet til fylkets fire areal- og transportplaner (ATP) har vært spesielt omfattende
med bred sammensetning i både styringsgrupper, prosjektgrupper, referansegrupper
og sekretariat.
Dette bidrar til å sikre deltakelse fra de som
har plikt og rett til å delta etter plan- og
bygningsloven og fra andre aktører knyttet

til næringsliv og frivillige organisasjoner. Det er
også gjennomført bred og omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med regional
planstrategi der om lag 200 personer har vært
involvert. Rogaland fylkeskommune arbeider
med å styrke planforum som arena for dialog
og har i brev oppfordret kommunene til å ta
forumet mer i bruk. Fremover vil det også bli
gjort aktive grep for å styrke veileder- og
pådriverrollen rettet mot kommunene. Det er
blant annet tilført ekstra personalressurser for
å intensivere arbeidet med stedsutvikling.

saksbehandling. Viktige verdier som naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner
og kulturmiljø må identifiseres og ivaretas i
regionale planer.

Bærekraftig arealog samfunnsutvikling
Regjeringen forventer at reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og energieffektivisering 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 bygge-

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. Å sørge for
tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen
i kystsoneplanleggingen blir påpekt, i tillegg til
forventninger om at det må sikres tilgjengelighet

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.
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til gode mineralforekomster for mulig utvinning,
avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Vurdering
Utfordringer knyttet til tema som klima, energi,
samfunnssikkerhet, naturmangfold, friluftsliv
og landskap står sentralt i regional planlegging
i Rogaland i dag. Dette er planspørsmål som
blant annet er tematisert i Regionalplan for
energi og klima, og som tas opp i den
pågående revisjonen av Regionalplan for
natur og friluftsliv. Temaet vil også bli håndtert
i forbindelse med revisjon av gjeldende arealog transportplaner, og vil også i stor grad blir
vektlagt i fylkeskommunens løpende
plansaksbehandling.
Rogaland fylkeskommune har et godt samarbeid med næringsliv, regionale og lokale
aktører når det gjelder planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsutvikling og
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innovasjon. Dette skjer blant annet gjennom
deltakelse i nettverk som Greater Stavanger
og i regionalt partnerskap med fylkesmannen
i Rogaland og Innovasjon Norge. Rogaland
fylkeskommune har eierandeler i om lag 46
foretak, selskap og samarbeid. I all hovedsak
er fylkeskommunens eierandeler etablert etter
invitasjon fra eksterne parter. Kun et fåtall er
initiert av fylkeskommunen selv.
Når det gjelder lokalisering av næringsarealer
har Rogaland fylkeskommune, med støtte fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) og i samarbeid med Greater Stavanger,
igangsatt et arbeid med å kartlegge hvilke
faktorer bedriftene i fylket vektlegger ved
lokalisering. Dette arbeidet har resultert i en
kunnskapsoppsummering og rapport med
gode eksempler på vellykkede bedriftslokaliseringer som er i samsvar med nasjonale
og regionale føringer om samordnet arealog transportplanlegging.

Når det gjelder forventninger knyttet til landbruk, havbruk og mineralforekomster, ivaretas
dette blant annet gjennom Regionalplan for
landbruk, Regionalplan for byggeråstoff og
i Regionalplan for havbruk og sjøareal som
er under utarbeiding.
Attraktive og klimavennlige
by- og tettstedsområder
Regjeringen forventer at fylkeskommunene
fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur 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.
Vurdering
De nasjonale forventningene knyttet til attraktive
og klimavennlige by- og tettstedsområder står
høyt på dagsorden i samfunnsdebatten og
regional planlegging i Rogaland. Erfaringene
viser imidlertid at gjeldende planverk ikke har
bidratt tilstrekkelig til å oppfylle de nasjonale
føringene på området. Det er fortsatt en
betydelig tendens til by- og tettstedsspredning
i Rogaland, og boligtilbudet er ikke tilstrekkelig
tilpasset endringene i befolkningsstrukturen.
Fortsatt har vi et for ensidig boligtilbud i fylket
med en klar overvekt av eneboliger. Gjeldende
regionale areal- og transportplaner mangler
også handlingsprogram, som er et av kravene
for å kunne motta statlige bymiljø- og byutviklingsmidler.
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3 Sentrale utviklingstrekk
i Rogaland
På bakgrunn av dette er det vurdert
at det er behov for en oppdatering og revisjon
av gjeldende areal- og transportplaner for å
sikre at utviklingen går i riktig retning. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet er
under utarbeiding og vil bli lagt frem til endelig
politisk behandling i 2016. Arbeidet med
Regionalplan for areal og transport i Ryfylke er
startet, og antas å legges ut på høring i 2016.
I Regional planstrategi Rogaland 2017–2020
anbefales det å oppdatere Regionalplan
Jæren og å revidere areal- og transportplan
for Dalane.

Utviklingstrekk knyttet til befolkning, sysselsetting, folkehelse og klima må ligge til grunn
for alt regionalt planarbeid. Særskilte
utfordringer knyttet til disse temaene belyses
i de regionale areal- og transportplanene og
i ulike temaplaner som regionalplanene for
næring, folkehelse, energi og klima,
vannforvaltning og i det pågående arbeidet
med Regionalplan for natur- og friluftsliv.

3.1 Befolkningsutvikling
Den demografiske utviklingen i Rogaland
gir føringer for fylkeskommunens disponering
av økonomiske ressurser og er med på å sette
rammene for regionalt utviklingsarbeid.
Kunnskap om befolkningsutviklingen i fylket er
derfor et viktig premiss i regional planlegging.
Andelen eldre vil øke
Mot 2040 vil det bli en stor økning
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i andelen eldre, kombinert med en reduksjon
av andelen personer i arbeidsfør alder. Andelen
i aldersgruppen 67+ i Rogaland ventes å øke
fra omtrent 11 prosent i 2014 til drøyt
17 prosent i 2040. Samtidig synker andelen
under 20 år med omtrent to prosentpoeng,
noe som bidrar til et lavere fall i andelen som
er i yrkesaktiv alder. Selv om både landet,
fylket og de fleste kommuner vil merke at
en lavere andel av befolkningen er i yrkesaktiv
alder, peker disse estimatene mot en jevn
og gradvis utvikling av andelen eldre.
Stadig flere aleneboende
Aleneboende utgjør den største husholdningstypen i Rogaland, med 37 prosent av alle
husholdninger. Tendensen er at andelen
aleneboende har økt de siste tiårene både
i Rogaland og på landsbasis. Samtidig ser vi
at det fremdeles er eneboligen som dominerer
i Rogaland, og at det fortsatt bygges opp mot
1000 enheter av denne boligtypen hvert år.
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Innvandring har bidratt til den store
befolkningsveksten
Innvandring har bidratt til den store befolkningsøkningen de siste årene. Netto fødselsoverskudd har vært stabilt. Det er små forskjeller
mellom innvandrerne og den øvrige befolkningen
når det gjelder andel barn og unge, mens en
større andel av innvandrerne er i arbeidsfør
alder. Det er en viss overvekt av menn som
innvandrer til Rogaland. Drøyt 60 prosent
kommer fra Europa, snaut 25 prosent fra Asia
og de øvrige 15 prosentene fra resten av
verden. Ved inngangen av 2015 hadde drøyt
66 000 (14 prosent) av Rogalands innbyggere
innvandrerbakgrunn.
Flyktningkrisen i Europa
Vi ser nå en folkevandring i Europa med
mennesker på flukt fra krig og fattigdom.
Mye tyder på at migrasjon vil øke i årene
fremover. Ved utgangen av august 2015
ble det registrert 8 336 asylsøkere til Norge,
hovedsakelig fra Syria, Eritrea og Afghanistan.
I sommermånedene som fulgte kom det
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imidlertid betydelig flere enn i første halvdel av
2015, og dette er bakgrunnen for at Utlendingsdirektoratet (UDI) forventet mellom 14 000 og
16 000 asylsøkere til landet innen utgangen av
året. Per mars 2016 er nærmere 2800 personer
plassert i mottak i Rogaland. Det er videre
estimert at om lag 1200 av disse vil få varig
opphold i Rogaland.
Vurdering av planbehov for integrering
Integrering er et ressurskrevende og komplekst
arbeidsfelt som krever samordnet og gjennomtenkt innsats fra alle relevante samfunnsaktører. Dette må planleggingen ta høyde for.
Integrering og inkludering av mennesker med
annen etnisk bakgrunn inngår som et eget
satsingsfelt i Regionalplan for inkluderende
samfunn som ble vedtatt i fylkestinget i 2009.
Ved godkjenning av Regional planstrategi
2017–2020 i fylkestinget 26. april 2016, ble det
vedtatt at denne planen skal revideres i 2019.
Integrering skal også være et gjennomgående
perspektiv i alle regionale planer og stå sentralt
når fylkeskommunen skal ivareta sin rolle som

samfunnsutvikler, både gjennom regional
planlegging, virksomhet og tjenesteproduksjon.

3.2 Sysselsetting
Rogaland er det største petroleumsfylket
i Norge, og blir dermed hardest rammet
av nedgang i oljeprisen. Det er om lag 57 000
landansatte i direkte petroleumsrelatert virksomhet i Rogaland, noe som utgjør en tredjedel
av alle fylkets sysselsatte i næringsvirksomhet1.
Ved utgangen av april 2016 var arbeidsledigheten i Rogaland på 4,6 prosent. Hvis vi
regner med de som går på arbeidsrettede tiltak
er arbeidsledigheten 5,3 prosent (bruttoledighet).
I følge NAV Rogaland øker arbeidsledigheten
i alle aldersgrupper og i alle yrkesgrupper, mest
blant de som jobber i bygg- og anleggsbransjen,
ikt, industri og som ingeniører. Ledighetsstatistikken
viser også at arbeidsinnvandrerne er hardt
rammet. Dette, sammen med redusert
arbeidsinnvandring, vil med stor sannsynlighet
legge en kraftig demper på befolkningsveksten
fremover.

3.3 Folkehelse
Rogaland har alt sett under ett en god folkehelse, og vi har mye å være fornøyde med.
Den gode helsetilstanden skyldes imidlertid
delvis at vi har en ung befolkning2. Dårlige
helsevaner i befolkningen, særlig i forhold til
fysisk aktivitetsnivå og røyking, kan imidlertid
bidra til en betydelig forverring etter hvert som
befolkningen blir eldre. Befolkningens helsevaner
kan ha stor effekt på hva slags utfordringer
som oppstår i takt med at befolkningen eldes.
Nærmere en av tre rogalendinger er i fysisk
aktivitet slik at de blir andpustne eller svette
mindre enn én time i uken. Bare Hedmark har
dårligere nivåer enn dette. Videre plages drøyt
en av fem ungdommer i Rogaland av ensomhet,
og mange, særlig jentene, viser tegn
til depressive symptomer.

17

3.4 Klima
Norge har høye klimagassutslipp per person
og har hatt prosentvis høy vekst i utslipp de
siste 20 årene. Det samme gjelder Rogaland,
der regionale mål, både for energibruk og
klimagassutslipp er satt i Regionalplan for
energi og klima (2010). Disse målene er
harmonisert med nasjonale mål. Klimaregnskapet for Rogaland viser at det i første
rekke er storindustrien som er den største
bidragsyteren med tanke på klimagassutslipp.
Prognoser for framtidige klimaendringer viser
at vi kan forvente høyere temperaturer, økt
årsnedbør og økt årlig avrenning i Rogaland.
Værforholdene antas å utvikle seg til å bli mer
uforutsigbare, med økt hyppighet av det som
i dag vurderes som ekstremvær. I et kortsiktig,
regionalt perspektiv vil de største utfordringene
være knyttet til økt flomhyppighet og erosjon.
I et lengre perspektiv fram mot år 2100 må
en i tillegg forvente at havstigning vil gi store
utfordringer for bygningsmasse og infrastruktur
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i strandsonen. Fylkestinget har for øvrig vedtatt
å utarbeide en regionalplan for klimatilpasning,
for å møte disse utfordringene.
Vurdering av planbehov
Ved behandling av forslag til regional planstrategi i fylkesutvalgets møte 14. oktober
2015, ble det fra politisk hold framsatt forslag
om å utarbeide en Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland. Forslaget fikk bred støtte
i høringen og ble senere vedtatt av fylkestinget
26. april 2016.
Regionalplan for klimatilpasning skal utarbeides
som en overordnet og strategisk plan, med et
forebyggende perspektiv. Plantemaene må
konkretiseres, og arbeidet må ikke gape for
vidt. Aktuelle plantema kan være:

• Rashendelser: ras og steinsprang, jordog leirskred, sørpeskred og flomskred.
• Målkonflikter i arealplanlegging mht.
klimatilpasning, spesielt konflikt mellom
krav om høy utnytting og lokal overvannshåndtering.
• Sammenhengen mellom bevaring
av landbruksjord og samfunnssikkerhet.
• Flomsikring, flomforebyggende tiltak og
helhetlig vannforvaltning. Vurdere behov
for åpning av vannveier, tilbakeføring av
flomarealer og restaurering av våtmark.
En nærmere avgrensing av innholdet i planen
vil bli drøftet og fastsatt i forbindelse med
utarbeiding av planprogrammet.

• Forebyggende arealplanlegging med vekt
på overvannshåndtering.
• Urban flom og havnivåstigning, flomveier.
• Balansere målkonflikt mellom flomveiplanlegging og hensyn til universell utforming.
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Tabell 1. Attraktivitetsfaktorer
Attraktivitet

Bedrift

Besøk

Bosted

Omdømme

Omdømme som sted å
drive næringsliv

Omdømme som sted å
besøke

Omdømme som sted å bo

Areal og bygninger

Næringsarealer
Lokale næringshager

Areal til hytter
Eksisterende hytter
Overnattingskapasitet

Tomteareal
Boliger
Tilgjengelighet

Fasiliteter

Tilgang til
forretningstjenester
Service i kommunen
FoU og kompetanseinstitusjoner

Naturherligheter
Tilrettelegging
Friluftsliv
Kulturtilbud
Sport og fritidstilbud

Kommunens tjenester
Barnehager, skoler etc.
Natur, tilrettelegging
Friluftsliv
Kulturtilbud
Sport og fritidstilbud

Identitet og
stedlig kultur

Nettverk mellom bedrifter
Klynger
Innovasjonsklima
Samarbeid mellom
næringsliv og kommune

Gjestfrihet
Serviceholdning
Samarbeid mellom
besøksnæringene
Destinasjonsutvikling

Lokal identitet
Gjestfrihet
Toleranse
Samarbeidsånd
Utviklingskultur

Kilde: Telemarksforsking

4 Attraktivitet
Attraktivitet er det som kan påvirkes lokalt,
eller som er unikt ved det enkelte sted, og
som påvirker flyttestrømmen til eller fra3.
Omdømmet til et sted eller en region vurderes
ut fra både hvordan stedet er for næringsdrivende, hvordan det er å besøke stedet,
og hvordan det er å bo der. Tilgang til areal
og bygninger både for næringsliv og for
befolkning er også en attraktivitetsfaktor.
Tilrettelegging for at bedrifter kan samarbeide
med og/eller dra nytte av FoU-miljø, samt
tilgang til personer med riktig kompetanse
er eksempler på fasiliteter som er viktige for
næringslivet. Eksempler på viktige fasiliteter
for turistnæringen er tilgang til natur og kulturtilbud. For at et bosted skal være attraktivt,
er fasiliteter som barnehage, skole og kommunale
tjenester av stor betydning. Den siste attraktivitetsfaktoren innen denne fortolkningsrammen er
identitet og stedlig kultur.
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Bedriftsattraktivitet
Når det gjelder bedriftsattraktivitet, skilles det
mellom i) basisnæringer (bedrifter som konkurrerer
på et nasjonalt eller internasjonalt marked),
ii) besøksnæringer (for eksempel reiseliv, handel,
personlig tjenesteyting) og iii) regionale næringer
(for eksempel bygg og anlegg, transport,
forretningsmessig tjenesteyting). I Rogaland
har veksten i basisnæringene vært høyere enn
forutsetningene skulle tilsi. Forutsetningene,
eller vekstimpulsene, er nasjonal vekst og
størrelsen på næringen målt i antall arbeidsplasser. Den delen av veksten i basisnæringene
som ikke kan forklares av nasjonal vekst eller
bransjestrukturen brukes som et mål på
attraktivitet. Det betyr at bedriftsattraktiviteten
innen basisnæringene har vært høy de siste
årene. Det er imidlertid store variasjoner i
regionene i Rogaland (se Telemarksforsking
notat 4/2015).

Ser vi på de regionale næringene har det
i perioden 2003–2013 skjedd en vekst som
ikke forklares av bransjestruktur eller nasjonal
vekst. Dette indikerer at Rogaland har vært
attraktivt for regionale næringer, men attraktiviteten er imidlertid avtakende. Oppsummert
viser analysene at i perioden 2003–2013 har
Rogaland vært attraktivt for bedrifter i de
regionale næringene og i basisnæringene.
Rogaland har ikke vært attraktivt for bedrifter
i besøksnæringene i perioden 2010–2013.

å øke innsatsen for å få flere til å komme
til Rogaland i forbindelse med ferie og fritid,
og å prioritere besøksnæringene høyere.

Besøksattraktivitet
Besøksnæringene i Rogaland har vokst mer
enn besøksnæringene i andre deler av landet.
Dette har sammenheng med den sterke
befolkningsveksten. Dersom det blir netto
utflytting fra Rogaland på grunn av et dårlig
arbeidsmarked og befolkningsveksten
reduseres, kan veksten i besøksnæringene
stagnere. Det kan dermed være behov for

Bostedsattraktivitet
Gitt de strukturelle betingelsene som påvirker
flyttingen til fylket, sammen med den positive
arbeidsplassveksten, burde nettoflyttingen
til Rogaland vært høyere enn den har vært.
Analyser viser at drivkraften til den høye
befolkningsveksten i Rogaland primært er
knyttet til forhold ved arbeidsmarkedet.
Rogaland tiltrekker seg tilsynelatende ikke

Når det gjelder besøksnæringene har veksten
vært lavere enn forutsetningene skulle tilsi.
Dette betyr at Rogaland har hatt lav attraktivitet
for besøk de siste årene. I perioden 2005–
2009 var imidlertid attraktiviteten, det vil
si arbeidsplassveksten, i besøksnæringene
høyere enn forutsetningene skulle tilsi.
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innflytting av noen annen grunn enn arbeid
og gunstige strukturelle effekter. Dette utelukker
imidlertid ikke at enkeltkommuner eller enkeltområder opplever at bostedsattraktivitet
påvirker flyttingen.
Hva skal til for å øke attraktiviteten?
Gjennom aktiv og bred medvirkning til arbeidet
med regional planstrategi har vi i dialog med
kommuner og en rekke ulike aktører i fylket
drøftet hva som skal til for å bidra til økt
attraktivitet i Rogaland.
Innspillene fra denne medvirkningsprosessen
viser at for å øke bedriftsattraktiviteten må
Rogaland bli et attraktivt fylke for entreprenører
i enda større grad enn i dag. Dette gjelder
både industrielt, kulturelt, sosialt og ungt
entreprenørskap. Både offentlig sektor og
andre sentrale aktører bør sette flere ressurser
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inn på å tilrettelegge for personer som vil
etablere nye bedrifter. Rogaland fylkeskommune,
kommunene, Innovasjon Norge og utdanningsinstitusjoner kan styrke innsatsen innen
entreprenørskap. Å legge til rette for økt
innovasjon innen fornybar energi, byggevareråstoff og matopplevelser kan også bidra til
å øke attraktiviteten for bedrifter. Å skape
innovativ urbanitet slik som smarte byer og
velferdsteknologi med dyp integrasjon av helse
og samferdsel kan også bidra til å øke bedriftsattraktiviteten. Videre må det utvikles en
sterkere evne til å satse på å integrere
arbeidsinnvandrere og skape nye og gode
løsninger for arbeidsinnvandreres eldreomsorg. Det kan også skapes arbeidsplasser
som for eksempel et digitalt universitet tilknyttet ulike læringsinstitusjoner. Dagens
teknologi gjør at vi kan jobbe og studere på
hjemplassen selv om bedriften og studiestedet

er lokalisert andre plasser. Når det gjelder å
øke besøksattraktiviteten i Rogaland, vises det
til at det er et stort potensial for videreutvikling
av fylkets allerede sterke sider innen besøksnæringene. Mat, kyst, det maritime og sykkel
er allerede viktige satsingsområder. Det er
imidlertid behov for innovative tiltak innen
disse områdene for å hente ut potensialet for
å tiltrekke seg besøkende. Dette er i tråd med
tendensen til økende etterspørsel etter opplevelser og aktiv fritid innen turistnæringen.
Produktet utvikles i samhandling med kunden.
Innovasjon i bransjer der konsumet skjer der
og da, krever nytenking når det gjelder innholdet i selve møtet mellom produsent og
kunde. Et eksempel er å videreutvikle produkter
og tjenester som gir næring til både kropp og
sjel. Å skape noen tydelige og naturlige
bykjerner i distriktene kan også bidra til at
både tilreisende og innbyggerne i Rogaland
finner det mer attraktivt og lettere tilgjengelig

å benytte seg av for eksempel kulturtilbud
og kjøpe lokal mat.
Flere faktorer kan bidra til å øke Rogalands
bostedsattraktivitet. I dag er 37 prosent av alle
husholdninger i Rogaland enpersonshusholdninger. Samtidig øker den eldste delen
av befolkningen. Boligbygging og bomiljøer
må tilpasses denne endringen i befolkningsstrukturen. Det er spesielt viktig å skape et
miljø som bidrar til at unge vil foretrekke
å bo i Rogaland. Det må utvikles blandede
bomiljøer, og spesielt legges til rette for gode
studentmiljøer i byene. Videre må samferdsel,
bolig og arbeidssteder planlegges
i sammenheng.
Vurdering av planbehov
Gjeldende planverk er samlet sett godt egnet
til å bidra til økt attraktivitet både når det
gjelder bedrift, besøk og bosted. Utfordringen
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er imidlertid at fylkeskommunens mål for
samfunnsutviklingen i Rogaland i stor grad
er frakoblet fra areal- og transportplanleggingen
og definert i egne temaplaner knyttet til næringsutvikling, kultur, folkehelse og friluftsliv. Det er
videre en svakhet at det bare er et fåtall av
planene som har handlingsprogram. Oppfølgingen av regionale planer bør også forankres
sterkere i den årlige økonomiplanen. Dette vil
effektivisere iverksettingen av ulike regionale
mål og strategier med betydning for attraktivitet.
Et viktig strategisk grep videre blir derfor å
styrke og synliggjøre koblingen mellom de
ulike sektorplanene slik at areal- og transportplanleggingen i fylket sees mer i sammenheng
med fylkeskommunens målsetninger knyttet
til samfunnsplanlegging.

for regional planlegging. Arbeidet igangsettes
allerede i 2016 og vil først og fremst bli rettet
mot å styrke koblingen mellom regionale
planer, handlingsprogram og økonomiplan.
Det skal videre etableres en ny planportal for
fylket. Denne skal fungere som en digital
veiviser for oppfølging av regionale planer, slik
at det blir lettere å se sammenhengen mellom
de ulike regionale føringene og hvordan disse
forventes fulgt opp av offentlige og private
aktører på både regionalt og lokalt nivå.

De fleste virkemidlene knyttet til attraktivitet
ligger imidlertid i kommunene. Fylkeskommunen vil derfor styrke den planfaglige
veiledningen knyttet til stedsutvikling og
oppfordrer til at kommunene tar opp attraktivitet
som et sentralt tema i sitt lokale planstrategiarbeid.

Det skal også utarbeides en regional strategi
for bioøkonomi. Dette kan bidra til økt attraktivitet ved at det imøtekommer behovet for
å styrke innovasjon, utvikling av nye næringer
og opprettholdelse av bosetting og sysselsetting
i alle deler av Rogaland.

Ved godkjenning i fylkestinget 26. april 2016
ble det vedtatt å utarbeide en intern strategi
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5 Internasjonalisering
Rogaland er sterkt integrert i den globale
økonomien gjennom råvareproduksjon, energiressurser og teknologi- og tjenesteutvikling
basert på høyt utdannet arbeidskraft. Rogaland
er landets fremste eksportfylke og påvirkes av
utvikling og konjunkturendringene i det internasjonale markedet.
Klima- og miljøutfordringene vi står overfor
i dag er globale, men krever lokale, regionale
og nasjonale tiltak som kan snu utviklingen
i riktig retning. Samarbeid med regioner i
andre land om å finne gode løsninger bør
være en viktig satsing i fylkeskommunens
internasjonale arbeid.
Et sterkt internasjonalt engasjement er også
en viktig del av fylkeskommunens ansvar for
å sikre et velfungerende multikulturelt samfunn.
Dette er en høyaktuell problemstilling i en tid
der vi ser en ny folkevandring gjennom Europa
med titusener av mennesker på flukt fra krig
og fattigdom. Samarbeid med andre europeiske
regioner kan gjøre oss bedre rustet til å imøtekomme denne utfordringen og arbeidet med
å integrere nye flyktninger.
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Revisjon av internasjonal strategi
Rogaland fylkeskommunes internasjonale
engasjement favner bredt og har som formål å:
• Ivareta regionalpolitiske interesser i forhold
til ny EU/EØS-lovgivning og -regelverk.
• Ivareta og sikre gode rammevilkår og
næringspolitiske interesser i Rogaland.
• Bistå næringslivet i Rogaland når det
gjelder politiske myndigheter.
• Sikre at Rogalands befolkning har nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse
til å arbeide globalt.
• Utvikle kvalitet i det fylkeskommunale
tjenestetilbudet gjennom «best practice»utveksling, kompetanseoppbygging og
innovasjon i europeiske og internasjonale
nettverk og prosjekter.
Det er behov for å se nærmere på hvordan
fylkeskommunens internasjonale engasjement
kan styrkes og tilpasses endringene i det
regionale utfordringsbildet.
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6 Næringsutvikling
og innovasjon
Utviklingen med nedgang i oljeprisen og
redusert aktivitet i petroleumsnæringen i 2015
har skapt omfattende utfordringer for samfunn
og næringsliv i Rogaland. Vi ser nå et stort
behov for langvarig omstilling og raskere fremdrift
i arbeidet med utvikling av ny næringsvirksomhet.
Det bør også legges til rette for å utnytte kompetanse fra oljesektoren innenfor andre områder.
Økt forskningsaktivitet er en viktig forutsetning
for en kunnskapsbasert tilnærming til behovet
for omstilling og innovasjon i næringsliv og
offentlig sektor. Samtidig ser vi at potensialet
for FoU-aktivitet i Rogaland er for dårlig
utnyttet og at den faktiske FoU-aktiviteten
i fylket kun utgjør 57 prosent av forventet
aktivitet i forhold til næringsstrukturen. Det
meste av FoU-aktiviteten foregår i Trondheim.
Den eneste næringen der Rogaland har en
viss konsentrasjon av FoU-aktivitet, er innenfor
fiskeoppdrett. Her har fylket en sterk posisjon
i nasjonal sammenheng 4.
Vurdering av planbehov
Store deler av utfordringene knyttet til næringsutvikling kan håndteres ved å videreføre
hovedmålene i Regionalplan for næring,
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Regionalplan for landbruk og strategiene
for akvakultur og reiseliv.
I Regionalplan for næring er den regionale
innovasjons- og næringspolitikken for Rogaland
fastsatt. Satsningsområdene i planen er
innovasjon og innovasjonsstruktur, kompetanse og rekruttering, internasjonalisering,
naturressurser og infrastruktur.
Fortsatt satsing på å øke FoU-investeringene
i næringslivet vil være en viktig forutsetning for
å lykkes med innovasjonsarbeid. Flere aktører
som støtter opp om innovasjonsaktivitet i fylket,
satser på teknologi. «Teknologi med framtid»
er ett av to innsatsområder i VRI 5 Rogaland.
Iparks inkubatorsystem satser spesielt mot
teknologioverføring fra petroleumsrelaterte
integrerte operasjoner til andre teknologiområder,
som for eksempel velferdsteknologi.
Økt innovasjon krever også at den regionale
innovasjons- og næringspolitikken gir klare
føringer for regionale partnerskap og virkemiddelapparatet. Det må videre arbeides aktivt med
å få nærings- og innovasjonspolitikk på dagsorden i kommuneplanleggingen.

Forskningsaktivitet i fylket må økes. Et mulig
virkemiddel i så måte kan være å få forskning
inn som en av driverne i Regionalplan for
næringsutvikling.
Behov for regional strategi
for bioøkonomi
Nasjonalt blir det nå laget en strategi for
bioøkonomi 6 for å imøtekomme nedgangen
i oljesektoren og behovet for å videreutvikle
og utvikle nye grønne næringer. Det bør også
utarbeides en tilsvarende strategi på
regionalt nivå.
Bioøkonomi omfatter produksjon og foredling
av biologisk fornybare ressurser og handler om
hvordan biprodukter fra akvakultur, skogdrift
og andre næringer kan bli til mat, for, biodrivstoff, biogass, plast, medisiner, kjemikalier
og en rekke andre høyverdige produkter som
samfunnet trenger.

Smart spesialiseringsstrategi
for Rogaland
Fylkeskommunen har vedtatt å starte arbeidet
med en smart spesialiseringsstrategi, jamfør
vedtak i fylkesutvalget 2. juni 2015. En smart
spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for
innovasjonspolitikk laget for å fremme effektiv
bruk av offentlige investeringer i forskning og
utvikling. En slik strategi vil imøtekomme behovet
for forskningsdrevet innovasjon i næringslivet
og utnytte fylkets fortrinn og særpreg til vekst
og utvikling. Strategien omfatter blant annet
tilrettelegging for nasjonal og internasjonal
fiberinfrastruktur og grønn datasenterindustri.

Utarbeiding av en regional bioøkonomistrategi
i Rogaland vil være et viktig strategisk grep
i arbeidet med å skape nye næringer og styrke
sysselsetting og bosetting i alle deler av fylket.

29

7 Kompetanse og
videregående utdanning
Tilgang på nok og relevant kompetanse i alle
deler av fylket er en viktig forutsetning for god
samfunnsutvikling, og bidrar til å styrke
bedriftenes konkurranseevne.
Gjennomføringsgraden i videregående opplæring er litt bedre enn gjennomsnittet i landet,
men Rogaland har lavere andel med høyere
utdanning enn fylker vi sammenligner oss
med. Dette er et resultat av at Rogaland
har hatt lang tradisjon for å satse på fagarbeiderutdanning, og at fylket har et næringsliv som har etterspurt denne kompetansen.
Det finnes imidlertid stadig færre jobber som
ikke krever videregående eller høyere utdanning.
Analyser fra NAV viser at arbeidsmarkedet
i Rogaland er særlig spesialisert og har få
jobber for ufaglærte. I tillegg er personer uten
videregående opplæring spesielt sårbare for
utstøting fra arbeidslivet i økonomiske nedgangstider.
Mange av de arbeidsledige i Rogaland har
ikke fullført videregående opplæring. I tillegg
kommer innvandrere som mangler utdanning
fra hjemlandet, eller som ikke får godkjent
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utdanningen sin i Norge. I begge tilfeller er
voksenopplæring aktuelt som kompetansehevende tiltak.
Fullført videregående opplæring er en forutsetning for opptak til høyere utdanning, og
et nødvendig grunnlag for å være rustet for
arbeidslivet. Det er derfor en stor utfordring
at det i dag er for få som gjennomfører videregående opplæring i løpet av fem år. Personer
uten fullført videregående skole er, i tillegg til
å ha økt risiko for utstøting fra arbeidslivet,
mer utsatt for en rekke sosiale og økonomiske
problemer. Det er derfor en viktig prioritet
å øke gjennomføringsgraden.
Lav gjennomføring gjelder i særlig grad for fagog yrkesopplæringen. Selv om litt over halvparten av elevene i videregående opplæring
begynner i et yrkesfaglig utdanningsprogram,
er det for få ungdommer av et kull som ender
med fag- eller svennebrev fem år etter at de
begynte. Forklaringen er både at elever fra
yrkesfagene går ut av skolesystemet (frafall),
og at de går inn i studieforberedende utdanningsprogram eller får jobb.

Forskning viser at det er mer sannsynlig at
elever som får læreplass, gjennomfører videregående opplæring, enn at elever som ikke får
læreplass, gjør det. Utviklingen i antallet
lærekontrakter og andelen elever formidlet til
læreplass har vært positiv i de senere årene,
men det er fremdeles et stort potensial for
å formidle flere til lære i Rogaland, særlig
til offentlig sektor.
Når det gjelder problemene knyttet til frafall fra
videregående skole er det viktig å være oppmerksom på skolens rolle som helsefremmende
arena. Det er også vist at å forhindre ungdom
fra å droppe ut av videregående skole vil
redusere kriminalitet. Resultatene fra Ungdataundersøkelsen i Rogaland viser at mange
ungdommer plages av ensomhet, og problemer
med psykisk helse begynner ofte å vise seg
i tenårene. Videregående skole er derfor en
arena for å møte problemene på et tidlig
tidspunkt og hindre at de forsterkes. Tidlig
innsats vil spare ungdommen for mye plager
og uhelse, og samfunnet kan spares for
store omkostninger.

Vurdering av planbehov
Utfordringene knyttet til kompetanse og
videregående opplæring er ikke tema i en
regional plan, men håndteres i det daglige
arbeidet i opplæringsavdelingen og i den
enkelte videregående skole. Gjennom
ansvaret for videregående opplæring i fylket
arbeider Rogaland fylkeskommune for å:
• Øke antall personer med formell
kompetanse.
• Tilpasse opplæringen til det behovet
samfunnet har.
• Øke andelen som gjennomfører og består
videregående opplæring.
• Skaffe flere læreplasser, særlig innenfor
offentlig sektor, og flere lærlinger til
bransjer der en har svak rekruttering.
• Legge til rette for relevante utdanningsløp
i fagskole.
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8 Areal- og
transportplanlegging
Arealene i Rogaland skal forvaltes på en
bærekraftig måte. Det skal samtidig tas
hensyn til lokale og kulturelle særtrekk,
muligheter for næringsutvikling og boligbygging. En ytterligere dimensjon i bolig-,
areal- og transportplanlegging er hensyn
til klima, miljø og folkehelse. Alle disse
faktorene stiller store krav til samordning
av planleggingen.

Bilavhengighet som følge av spredt utbyggingsmønster gir utfordringer for trafikkavvikling i de
største byområdene. Klimautfordringene er
store og økende. For å redusere byspredning,
transportbehov og klimagassutslipp, må vi
utvikle kompakte byer og tettsteder. Dette vil
redusere arealforbruk og transportbehov, og
styrke grunnlaget for miljøvennlig reisevalg:
kollektivtransport, sykkel og gange.

8.1 Utfordringer for arealplanlegging i by og tettsted

Jordvern og samfunnssikkerhet
Befolkningsveksten i Rogaland har medført
en betydelig nedbygging av landbruksjord.
Samtidig er jordvern en viktig prioritet i
Rogaland, og føringene om å fortsette dette
ligger fast. I tillegg til ønsket om å bevare
arbeidsplasser, kompetanse, tradisjoner og
kulturlandskap, er også samfunnssikkerhet
sentralt. Norge har per i dag en lav selvforsyningsgrad av mat, og det er viktig å
bevare det vi har for å kunne møte eventuelle
problemer med matforsyning utenfra.

Økt press på arealer,
infrastruktur og klima
Over 86 prosent av Rogalands befolkning
bor i dag i byer og tettsteder. Over 50 prosent
bor i fylkets to større agglomerasjoner, storbyområdet på Nord-Jæren og Haugesund by.
Befolkningsveksten i byene og tettstedene
har ført til press på arealer og infrastruktur.
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Store arealreserver i vedtatte planer kan
føre til fortsatt by- og tettstedsspredning
By- og tettstedsspredning er utvidelse av
befolkningskonsentrasjoner i retning bort fra
by- og tettstedsentre. Områdene kjennetegnes
av å ha lav arealutnyttelse og befolkningstetthet, lite blanding av funksjoner og høy
grad av bilavhengighet. Den bilbaserte utviklingsmodellen har vært planleggingsparadigme
i Rogaland siden 60-tallet.
Rogalendinger som bor i by- og tettsteder bor
litt tettere i dag enn før. Store arealreserver for
bolig og næring er imidlertid lagt inn i vedtatte
planer. Det er derfor en risiko for at byspredningen i fylket vil fortsette i tiden som
kommer, dersom kommunene ikke tar grep
for å reversere utviklingen.
Effektiv ressursutnyttelse
I Rogaland skal det i den neste tiårsperioden
investeres mange milliarder kroner i ny infra-

struktur for kollektivtransport, gange og sykkel
innenfor eksisterende tettstedsområder. Nye
boliger og næringsvirksomhet må etableres
i tilknytning til ny infrastruktur. Bygges det andre
steder vil veksten kreve ytterligere økte
investeringer. Eventuell vekst i områder uten
tilknytning til planlagt infrastruktur vil øke
andel bilavhengige og bidra til økte klimagassutslipp.
Tilrettelegging for framtidens
arbeidsplasser
Rogaland har store reserver av næringsareal
når det gjelder arealkrevende virksomheter.
Imidlertid er mange av disse lokalisert i områder uten stor etterspørsel.
Det er behov for å tilrettelegge for områder
med strategisk lokalisering og som anses som
attraktive av de ansatte. Prognoser viser at
hovedvekten av framtidens arbeidsplasser
vil komme innenfor personrettet servicesektor.
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Denne type arbeidsplasser må lokaliseres
der kundene er, altså sentralt i befolkningskonsentrasjoner. Sentrumsområdene bør
tilrettelegges for slik virksomhet. Samtidig må
en være oppmerksom på at behov kan oppstå
i områder hvor etterspørselen ikke er stor i
dag. Ett eksempel på dette er datalagringssentre, som er både areal- og kraftkrevende.
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Det offentlige har ansvar for en overordnet
planlegging som legger rammer for å gjennomføre
by- og stedsutvikling. Dette omfatter også
ansvaret for å tilrettelegge prosesser i arbeidet
med forhandlinger, utbyggingsavtaler, eiendomstransaksjoner med mer. Det er langt mer
komplekst og utfordrende å fortette eller omforme
områder innenfor byggesonen enn det er å
bygge ut på jomfruelig mark.

Nedbygging av landbruksjord
I perioden 2005–2014 ble 12 000 dekar
dyrket jord bygget ned i Rogaland, noe som
gjør Rogaland til det fylket i Norge som bygger
ned mest landbruksjord. Om lag 5 500
av disse er i Stavangerregionen. Til sammenligning ble snaut 7 300 dekar bygget ned i
Sør-Trøndelag, som har de nest høyeste nivåene.

Urbanisering med kvalitet
Kompakt byutvikling og fortetting har positive
effekter når det gjelder tilgang til urbane kvaliteter
som bedre tilgang til butikker, service og jobbmuligheter og økte muligheter for at folk går
og sykler, samt kan reise med kollektivtransport.

Fortetting og transformasjon
i by og tettsted er krevende
Bærekraftig by- og tettstedsutvikling forutsetter
at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom
fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk
av arealer innenfor byggesonen. Fortetting og
omforming av arealene i byene er krevende:
Komplekse eiendomsforhold, interessekonflikter,
høy arealverdi og tunge investeringer stiller
offentlige og private aktører overfor store
utfordringer.

Bomiljø er en vital faktor når det gjelder
menneskers helse. Det er godt dokumentert
at vi har en bolig- og byutvikling som har
bidratt til forskjeller med hensyn til boforhold
og helse. Hvem som er trangbodd eller utsatt
for dårlig bomiljø, for eksempel med hensyn
til støy og forurensning, tilgang til parker og
friområder ol. er ulikt fordelt7. Flere kommuner
i Rogaland har gjennomført lokale levekårsundersøkelser for å ta tak i denne utfordringen.
Stavanger kommune har gjennom flere år
arbeidet systematisk med oppgradering av
levekårsutsatte områder.

Det er imidlertid en utfordring å sikre
at fortetting ikke går på bekostning av sosial
bærekraft og felles goder som tilgang til felles
uteområder med sol/dagslys. Dette omfatter
viktige bokvaliteter med betydning for folkehelsen, og er av særlig stor betydning for
mennesker med lav mobilitet. Dette kan være
barn, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Generelt er bruken av nærområdene
viktigere for grupper med lav utdanning og inntekt.
Sosiale ulikheter i helse er en av våre viktigste
samfunnsutfordringer og det er behov for å
sikre at dette temaet blir satt høyere på dagsorden i planleggingen av byer og tettsteder
i hele fylket.
Økt press på friluftsog rekreasjonsområder
Fortetting og nye utbyggingsmønstre reduserer
størrelse og kvalitet på de tettstedsnære og
– interne utendørsarealene som egner seg for
lek og opphold. Det mangler et godt nettverk
av sammenhengende turveger og sykkelruter
mellom der folk bor og de attraktive friluftsområdene.
Kulturminner under press
Rogaland er et fylke som har vært et attraktivt
sted å bosette seg i årtusener, noe som

reflekteres i stor funntetthet av fornminner.
Det kan derfor være en utfordring å finne
en god balanse mellom vekst og utbygging
på den ene siden, og bevaring av kulturminner
på den andre. Den store byggeaktiviteten
medfører blant annet et stort omfang av
lovpålagte forvaltningssaker. To sentrale
begrep i regionale og kommunale planer er
transformasjon og fortetting. Gjennom dette
ser en for seg at byene og tettstedene skal
kunne håndtere vekstutfordringene og tilrettelegge for både flere boliger og areal til næring,
kultur og rekreasjon. Samtidig skal også
jordverninteressene ivaretas. Transformasjon
og fortetting bidrar til et forsterket press på
eldre og nyere kulturminner. En stor utfordring
i årene framover blir å håndtere veksten og
endringene i retning av bærekraftig utvikling
for hele fylket, der også kulturminneverdiene
blir ivaretatt og integrert.
Lite barnevennlige byer og tettsteder
Det er i liten grad lagt opp til at barnefamilier
kan bo sentralt i by og tettsted. Dette til tross
for at de kan bidra positivt til målsetningen om
levende lokalmiljø i sentrum – da det er denne
beboergruppen som erfaringsmessig bruker
fellesarealer og nabolag mest aktivt. Dette bidrar
igjen til trygghet, trivsel og stabilitet i den tette
byen. Derimot har vi en rekke eksempler på at
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de mest attraktive boligområdene i sentrumskjernene er forbeholdt mer pengesterke
grupper blant den eldre del av befolkningen,
og at det dannes flere segregerte boligområder
med liten variasjon i beboersammensetningen.
Skjev boligsammensetning
Sammensetningen av boligmassen kan være
et viktig styringsverktøy for det offentlige for
å sikre bokvalitet og en sosialt bærekraftig
bolig- og byutvikling som inkluderer ulike lag
av befolkningen. I Rogaland har dette i stor
grad vært overlatt til de private utbyggerne.
Som følge av dette har vi en rekke eksempler
i vårt fylke på boligområder med et for ensartet
tilbud, ofte med en overvekt av mindre boenheter. Dette i kombinasjon med dårlig
kvalitet på utearealene har bidratt til at vi har
fått områder med ustabile bomiljø som følge
av hyppig inn- og utflytting.

8.2 Distrikt
Rogaland er et mangfoldig fylke og grunnlaget
for utvikling varierer geografisk. Grovt sett kan
vi trekke et skille mellom sentrale områder,
som har opplevd til dels sterk vekst og stor
befolkningsvekst, og mer perifere områder
som sliter med å opprettholde bosettingen.
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Det har vært en rådende utviklingstankegang
at byene og byregionene skal være vekstmotorene i den regionale utviklingen. Situasjonen
i Rogaland i 2016, med stagnasjon i oljeøkonomien og økende arbeidsledighet, taler
for at vi må få til et bedre samspill mellom
by- og distriktsutvikling. Det er i distriktene
vi finner naturressursene og mye av grunnlaget
for utvikling av nye næringer og overgang
til «det grønne skiftet».
De nasjonale og overordnede målene
i regional- og distriktspolitikken er å beholde
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, nytte
de menneskelige og naturgitte ressursene i
hele landet for størst mulig verdiskaping og
sikre likeverdige levekår. Samtidig foreligger
det klare nasjonale og regionale føringer om
samordning av areal og transport med vekt
på styrking av byer og tettsteder. Dette kan
bidra til målkonflikt gjennom at denne politikken
fører til økt sentralisering med negative konsekvenser for bosetting i distriktene.

8.3 Samferdsel
Ulike områder krever sammensatte
transportløsninger
En stor utfordring for utviklingsstrategien

innenfor samferdsel i Rogaland knyttes til det
mangfold av behov som preger fylket. Vi skiller
i all hovedsak mellom fire typer områder med
klart ulike transportbehov og -krav:
• Byområdet Nord-Jæren må utvikles ut fra
nullvekstmålet i personbiltransport. Dette
er et av hovedmålene i Bypakke Nord-Jæren.
• I andre by- og bynære områder, som
sammen med de respektive byområder
utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, skal mest mulig vekst tas med
gange, sykkel og kollektivtransport.
• Også i tettstedene som ligger utenfor
by- og bynære områder vil hovedfokuset
være på gange og sykling. Regionale
kollektivruter skal knytte de største tettstedene sammen.
• Utenfor tettstedene baseres tilgjengeligheten i stor grad på biltransport. Likevel
skal det sikres et grunntilbud for kollektivtrafikken, samt skoleskyss.
Betydelige etterslep og utfordringer
knyttet til drift og vedlikehold av
fylkesvegnettet
Rogaland fylkeskommune har ansvar for ca.
2 500 km fylkesvegnett. Det er store sprang
både når det gjelder vegstandard og trafikkbelastning, og det er et betydelig gap mellom

ønskede investeringsprosjekter og tilgjengelige
midler. I tillegg finnes det et tydelig etterslep
innenfor drift og vedlikehold.
Manglende samordning mellom arealbruk og større infrastrukturprosjekter
Den største utfordringen i byområdene knyttes
nå til å få til en arealbruk som støtter opp
under den omfattende infrastrukturutbygging
som følger av bypakkene.
Arealbruken med prinsippene for lokalisering,
tetthet og parkering som aktivt tar hensyn til
dette og til mobilitetsbehovene er av avgjørende
betydning. Arealdisponering er faktisk den
største usikkerhetsfaktoren når det gjelder
samfunns- og transportøkonomi i storbyområdet.
Vurdering av planbehov
Regionalplan for Jæren
Regionalplan for Jæren ble vedtatt i 2013 og
er resultatet av et plansamarbeid med fylkesmannen, vegvesenet og kommunene på NordJæren. Regionalplanen bygger på Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren fra
2000, blant annet er arealkartet videreført
uendret fra denne planen slik fylkespolitikerne
instruerte da revisjonsarbeidet startet.
Nå har det gått 15 år siden arealkartet ble
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vedtatt. Samfunnet har endret seg mye siden
den gang og regjeringen har gitt nye og viktige
styringssignal – ikke minst knyttet til krav om
nullvekst i biltrafikken. Fylkesrådmannen har
foretatt en samlet vurdering i «Regionalplan for
Jæren – et diskusjonsgrunnlag» og en «Mulighetsstudie – muligheter for byvekst – byens potensial»
som følger som vedlegg til planstrategien.
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kollektivaksene og tettstedssentrene må
utvikles til “byområder” med form og funksjoner som kjennetegner “nærhetsbyen”.

Med bakgrunn i disse utredningene anbefaler
fylkesrådmannen en oppdatering av Regionalplan Jæren, inkludert retningslinjer og arealkart.
En oppdatering er ikke det samme som en full
revisjon. Fylkesrådmannen mener at hovedgrepet i gjeldende Regionalplan for Jæren bør
ligge fast, dvs. en arealstrategi som bygger
opp om sentrumsområdene og kollektivtraseer.
Fylkesrådmannen mener også at langsiktig
grense for landbruk bør ligge fast.

Endringer i arealkartet bør derfor ikke føre til
mer utbyggingsareal. Det anbefales at dette
blir satt som en forutsetning ved en eventuell
oppstart av revisjonsarbeidet. Selv om det
noen steder kan være argumenter som taler
for en justering av langsiktig grense, mener
fylkesrådmannen at fordelen ved at langsiktig
grense ligger fast er større. Langsiktig grense
for landbruk har gitt forutsigbarhet og et
nødvendig grunnlag for langsiktig satsning
på landbruket. Enhver diskusjon om endring
av denne grensen kan føre til at irreversible
verdier settes i spill. En endring av langsiktig
grense er ikke nødvendig for å oppnå hovedmålene i Regionalplan for Jæren.

Utredninger (blant annet Mulighetsstudien) har
vist at Nord-Jæren har mer enn nok areal for
boliger, næring og offentlig tjenesteproduksjon
de neste tiårene. Regionens største utfordring
er å få bedre sammenheng mellom arealutvikling og kollektiv infrastruktur, gange og
sykkel for å oppnå nullvekstmålet, mer effektiv
ressursbruk og attraktive steder. Vi må utvikle
områder som er arealeffektive og med bedre
urbane kvaliteter. Områdene langs de sentrale

Det foreslås å vurdere arealkartet i forhold til
nye infrastrukturvedtak (særlig Ryfast, Rogfast,
Bypakke Nord-Jæren, Utbyggingspakke
Jæren, E39 Ålgård – Søgne og Jærbanen),
samt nye signaler knyttet til behov for næringsareal. Det anbefales også å justere retningslinjer for boligbygging – blant annet relatert til
kvalitetskrav, sammensetning av boligmassen
og tetthet av boliger. Retningslinjer for sentrumsutvikling bør justeres.

Det vurderes å være behov for et langsiktig
arealplansamarbeid som ikke kun er knyttet
til utarbeidelse av ny plan. Fylkesrådmannen
anbefaler å opprette et arealplansamarbeid
som integreres med dagenstransportplansamarbeid for å sikre god samordning og
en aktiv forvaltning også på arealsiden.
Behov for rullering av Regionalplan
for areal og transport i Dalane
Dagens fylkesdelplan for areal og transport
i Dalane ble vedtatt i 2005 og gjelder for
perioden 2005–2015. Den bærer tydelig preg
av først og fremst å være en transportplan.
Arealbruk og samordning mellom arealbruk
og transport er viet lite plass i planen. Mange
av tiltakene i handlingsprogrammet til gjeldende
plan er enten oppfylt, eller er ikke lenger
relevante. Planen er dermed i liten grad et
verktøy i aktiv bruk. Det er gitt sterke signaler
fra regionen om at det ønskes en ny plan, og
i forrige regional planstrategi ble det vedtatt at
planen skulle revideres. Senere ble det besluttet
at areal- og transportplan for Ryfylke skulle
revideres i stedet. Det er et lavere utbyggingspress i Dalane enn i andre deler av fylket,
og i det daglige arbeidet med kommuneog reguleringsplaner oppleves konfliktnivået
med nasjonale og regionale interesser å være
forholdsvis lavt. Et plansamarbeid kan gi bedre

kunnskap om Dalane hos regionale og statlige
myndigheter og samtidig gi kommunene i
Dalane anledning til å diskutere regionale
plangrep som er introdusert i de andre delregionene. Samlet sett vurderes det å være
behov for en ny Regionalplan og planprosess
for Dalane. Dette kan gi et godt og omforent
styringsverktøy for arealdisponeringer og en
bedre samordning av areal og transport
i regionen.
Behov for strategi for samferdsel
For å imøtekomme utfordringene innen transport foreslås å utarbeide en samferdselsstrategi for Rogaland. Dette vil ikke være en
plan etter prosesskravene i plan- og bygningsloven, men skal vedtas av fylkestinget og
fungere som et bindende dokument for
fylkeskommunens arbeid innenfor samferdsel.
Strategien skal utvikle transportstrategier
og sette premisser for samferdselssektoren.
Målene som fastsettes må være i samsvar
med andre nasjonale og regionale føringer.
Dokumentet vil beskrive hvordan de enkelte
transportsektorer skal bidra for å nå målene
som settes i selve planen, og si noe om rollen
de ulike transportsektorer har i forhold til
hverandre. Dette kan variere i ulike geografiske
regioner.
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Strategiske grep – distrikt
Hensynet til bosetting i distriktene bør få en
tydeligere plass i oppfølgingen av regional
samfunns-, areal- og transportplanlegging.
Aktuelle grep kan være å legge til rette for økt
grønn og blå verdiskaping i distriktene, blant
annet gjennom å utarbeide en regional strategi
for bioøkonomi. Videre må det føres en regional
landbrukspolitikk som støtter godt opp om
landbruket i distriktene. Denne politikken er
nedfelt i Regionalplan for næring som gjelder
frem til 2020. Fylkeskommunen vil også vektlegge kompetanse som en viktig driver for
regional og lokal utvikling, blant annet gjennom
å støtte opp om og videreutvikle distriktsskoler
og de videregående skolene i distriktene.
Gjennom videre forvaltning av fylkeskommunale og statlige stedsutviklingsmidler
vil fylkeskommunen styrke sin satsing på
stedsutvikling. Vi vil arbeide for full fiberdekning og prioritere samfunns- og næringsutvikling som et sentralt tema i planfaglig
veiledning.
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9 Utvikling og oppfølging
av regionale planer
Et høyt antall sektorplaner og en
manglende felles overbygning gir dårlig
oversikt. Dette er en utfordring for
kommuner og andre som ønsker å
bruke fylkeskommunens planverktøy
mer aktivt.
Gjennom medvirkning til planstrategien kom
det fram at fylkeskommunens planportefølje
er vanskelig tilgjengelig. For mange kommuner
er dette en betydelig utfordring. Et høyt antall
sektorplaner og en manglende felles overbygning
gir dårlig oversikt. Resultatet er at fylkeskommunens planverktøy ikke får det bruksomfanget det burde ha hatt og gjennomføringskraften i regional planlegging svekkes. Som
følge av dette etterlyses et overordnet politisk
dokument som kan fungere som kartleser
for hovedretningen for regional utvikling, og
markere hva som er hovedprioriteringene
på tvers av de fylkeskommunale politikkområdene.
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Kritikken som har vært rettet mot vår tradisjon
med svært aktiv og bredt anlagt regional
planlegging blir også belyst i en revisjonsrapport
fra Rogaland revisjon i 2014. Her vises det
blant annet til at kritikere har ment at for
mange planer havner i skuffer som følge av
manglende oppfølging. En av årsakene til
dette er at mange regionale planer mangler
handlingsprogram og i liten grad er forankret
i de årlige økonomiplanene. Fylkeskommunen
tar nå grep for å snu denne utviklingen og har
startet arbeidet med å utvikle resultatmål og
indikatorer for måloppnåelse for hele virksomheten. Dette vil bli lagt til grunn for årlig prioritering
og mer systematisk oppfølging i økonomiplan.
Et viktig element i fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle er å sørge at ressurser og kunnskap
mobiliseres og inkluderes i planprosesser.
Deltaking fra blant annet statlige, kommunale,
private aktører, samt frivillige organisasjoner, er
derfor viktig. Rogaland fylkeskommune vil i det
videre planarbeidet sørge for bred medvirkning
fra alle relevante aktører.

Konklusjon
Ved godkjenning i fylkestinget 26. april 2016
ble det vedtatt å utarbeide en intern strategi
for regional planlegging. Arbeidet igangsettes
allerede i 2016 og vil først og fremst bli rettet
mot å styrke koblingen mellom regionale
planer, handlingsprogram og økonomiplan.
Det ble videre vedtatt å etablere en ny planportal for fylket. Denne skal fungere som en
digital veiviser for oppfølging av regionaleplaner,
slik at det blir lettere å se sammenhengen mellom
de ulike regionale føringene og hvordan disse
forventes fulgt opp av offentlige og private
aktører på både regionalt og lokalt nivå.

til areal- og transportplan, som i prinsippet
er uavhengig av planens geografiske virkeområde og bør gjelde for hele fylket. Det bør
videre vurderes om antallet sektorplaner kan
begrenses gjennom at enkelte temaplaner
kan slås sammen, eller integreres i en felles
samfunnsdel i regionale areal og transportplaner.
Arbeidet skal intensiveres i de neste to årene,
men ivaretas gjennom hele perioden, slik at
resultatet av denne prosessen kan legges til
grunn for, og forenkle arbeidet med, regional
planstrategi for perioden 2021–2024.

Arbeidet med intern strategi for regional
planlegging skal også munne ut i et forslag til en
forenklet planstruktur og noen overordnede mål
for samfunnsutviklingen i Rogaland. Fastsetting av overordnede utviklingsmål bør
basere seg på føringene i allerede vedtatte
planer, eksempelvis langsiktige utviklingsmål
og konsepter knyttet
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Tabell 1 Oversikt over planer og strategier
Vurdering

Type

Oversikt over planer og strategier

Ansvar

Kommentar

NY

S

Regionalstrategi for bioøkonomi

Næring

NY

S

Smart spesialiseringsstrategi

NY

S

NY

Type

Oversikt over planer og strategier

Ansvar

Kommentar

Foreslått i RPS 2017–2020

S

Akvakulturstrategien i Rogaland

Næring

Vedtatt i 2013

Næring

Foreslått i RPS 2017–2020

RP

RP bibliotek 2014–20179

Kultur

Vedtatt i 2014

Samferdselsstrategi 2018-2029

Samferdsel

Foreslått i RPS 2017–2020

RP

RP museum 2011–20149

Næring

Vedtatt i 2013

S

Intern strategi for regional planlegging
og etablering av ny planportal 8

Regionalplan

Foreslått i RPS 2017–2020

RP

Kultur

Kultur

Vedtatt i 2014

NY

RP

Regionalplan for klimatilpasning

Regionalplan

Foreslått i fylkesutvalget 13.10.15

S

Strategisk plan for skolebibliotek i
Rogaland fylkeskommune 2011–2016

Kultur

Vedtatt i 2011

Oppdatering

RP

Regionalplan Jæren

Regionalplan

Foreslått i RPS 2017–2020

S

Kultur

Vedtatt i 2013

Rullering

RP

Areal- og transportplan for Dalane

Regionalplan

Foreslått i RPS 2017–2020

Strategisk plan for Den kulturelle
skolesekken i Rogaland 2013–2016

S

Strategi for FoU i Rogaland

Næring

Vedtatt i 2015

RP

Areal- og transportplan
for Haugalandet

Regionalplan

Behandles i fylkestinget juni 2016

RP

RP Transportkorridor Vest

Regionalplan

Vedtatt i 2011

RP

Areal- og transportplan for Ryfylke
2011–2023

Regionalplan

Forventes ferdig i 2016

S

Strategidokument for små
vannkraftverk i Rogaland

Regionalplan

Vedtatt i 2014

RP

RP massehåndtering

Regionalplan

Forventes ferdig i 2016

RP

FDP jernbanen i Rogaland 2002–2011

Samferdsel

Ikke behov for ny plan

RP

RP vannregion Rogaland

Regionalplan

Vedtatt i 2016

RP

FDP Jærkysten

Regionalplan

RP

RP sjøareal havbruk

Næring

På høring i 2016

Innholdet dekkes av ny regional plan for
friluftsliv og naturforvaltning. Vedtatt i 1996.

HP

HP Aksjon Jærvassdrag 1998–2002

Regionalplan

Inngår i RP vannregion Rogaland.

RP

RP friluftsliv og naturforvaltning

Regionalplan

Forventes ferdig i 2016

S

Sykkelstrategi for Rogaland

Samferdsel

Under arbeid

RP

FDP E39
Kyststamvegen–Boknafjordkryssingen

Samferdsel

Ikke lenger relevant

RP

Inkluderende samfunn

Kultur

Revisjon starter i 2019

S

Strategi for håndtering av vekst

RP

Areal- og transportplan for Jæren
2013–2040

Regionalplan

Oppdatering. Arealdelen er fra 2001

RP

RP folkehelse

Regionalplan

Gyldig til 2017, vurderer revidering

RP

Fylkesdelplan for universell utforming
2014-2017

Regionalplan

Gyldig til 2017, vurderer revidering/ forlenging

S

Internasjonal strategi

Regionalplan

Behov for oppdatering, rullering

RP

RP kultur 2015–2025

Kultur

Vedtatt i 2015

RP

Regionalplan for næringsutvikling
2011–2020

Næring

Vedtatt i 2011

RP

RP Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene
og Setesdal Austhei (Heiplanen)

Næring

Vedtatt i 2014

RP

RP byggeråstoff i Ryfylke

Regionalplan

Vedtatt i 2013

RP

FDP kystsonen

Regionalplan

Vedtatt i 2002

RP

FDP Preikestolområdet

Regionalplan

Vedtatt i 1992. Godkjent i 1993.

RP

FDP vindkraft

Regionalplan

Vedtatt i 2009

RP

FDP byggeråstoff på Jæren

Regionalplan

Vedtatt i 2006

S

Strategidokument for små
vannkraftverk i Rogaland

Regionalplan

Vedtatt i 2014

RP

RP energi og klima

Regionalplan

Vedtatt i 2009

RP

RP landbruk

Næring

Vedtatt i 2013

S

Strategiplan for kollektivtransport
i Rogaland

Samferdsel

Vedtatt i 2008

S

Reiselivsstrategi for Rogaland
2013–2020

Næring

Vedtatt i 2013

Under
utarbeiding/
revidering

Behov for
revidering

Ikke
behov for
revidering
i kommende
periode

44

Tabell 1 Oversikt over planer og strategier
Vurdering

Ikke
behov for
revidering
i kommende
periode

Utgår

Revurderes

Typeforklaring: RPS - regional planstrategi. S - strategi. RP - regionalplan. HP - handlingsplan.
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Noter
de enkelte næringer beregnes først samlede
investeringer til FoU per sysselsatt, og
forventet FoU-aktivitet i de enkelte fylker
beregnes så ut fra fylkets sysselsetting i de
aktuelle næringene. Beregningene er basert
på data for investeringer til egenutført FoU
i næringslivet innhentet gjennom FoU- og
innovasjonsundersøkelsen 2012. Populasjonen er avgrenset ved næring (ikke alle
næringer er med) og foretaksstørrelse. I de
fleste næringer er foretak med minst
5 sysselsatte med, men i bygg og anlegg
og transport er nedre grense 25 sysselsatte.

Side 17
1
Industribyggerne 2015, Rapport IRIS
– 2015/031 (Blomgren mfl., 2015)
2
Fram til 2015 hadde vi landets laveste
gjennomsnittsalder, men nå er Oslo så
vidt lavere.
Side 20
3
Vareide, Kobro og Storm (2013a).
Forslag til ny programteori for attraktivitet.
Milepælsnotat 2. TF-notat 11/2013.
Side 28
4
Med forventet FoU-aktivitet ut
fra næringsstruktur menes de
investeringer næringslivet ville hatt
i et fylke dersom FoU-aktiviteten
i de enkelte næringer i fylket hadde
vært på samme nivå som gjennomsnittet
for landet for de samme næringene. For

46

5

Virkemidler for regional FoU og innovasjon.

Side 29
6
Bioøkonomi defineres som bærekraftig
produksjon og omdannelse av biomasse

til mat, helse- og fiberprodukter, til
industrielle produkter og til energi.
Side 34
7
St.meld. nr 20 (2006-2007), Helsedirektoratet
(2011): Bolig, helse og sosial ulikhet.
Side 44
8
Se teksten om vurdering av planbehov på
side 16 for mer informasjon.

Fotokreditering
Side
		
		
		
Side
Side

1, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 22, 25, 29,
31, 33, 34, 37, 39, 41, 47
Rogaland fylkeskommune/
Elisabeth Tønnessen
15 Scanpix
27 Rogaland fylkeskommune

Side 45
9
Mål og tiltak i planene for henholdsvis
museum og bibliotek samordnes i den
årlige rulleringen av handlingsprogrammet
for Regional kulturplan for Rogaland
2015–2025.
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Aldente

Postboks 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger
rogfk.no
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