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Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar plan 2017001 Kommuneplan for Rennesøy kommune 2019-2030 - Samfunnsdelen,
sist datert 26.04.2019.
Vedtaket fattes i tråd med plan- og bygningslovens § 11-15.
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Saksframstilling:
Sammendrag
Rådmannen legger med dette fram forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Rennesøy kommune for
perioden 2019-2030, sist revidert 26.04.19 for endelig behandling og vedtak. Planen er utarbeidet av
Rennesøy kommune v/rådmannen på bakgrunn av føringer gitt i vedtatt planstrategi og planprogram. Alle
tjenesteområder har vært involvert i arbeidet med planen.
I veileder til kommuneplanprosessen vektlegges det at kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for
kommunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har to innretninger: Kommunesamfunnet som helhet
og kommunen som organisasjon. Sett i lys av at Rennesøy kommune snart skal slå seg sammen med Finnøy
og Stavanger, er det ved denne rulleringen lagt mindre vekt på kommuneorganisasjonen. Planen
omhandler først og fremst utviklingen av Rennesøysamfunnet og peker på hvilken retning som ønskes for
samfunnsutviklingen de nærmeste 12 årene. Felles prinsipper og intensjoner for nye Stavanger er lagt til
grunn ved utarbeidelse av samfunnsdelen.
I tiden etter at samfunnsdelen ble politisk behandlet 1. gang, har det blitt utarbeidet ny samfunnsdel for
Stavanger kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger, og det tas
sikte på at den felles samfunnsdelen vil vedtas som ny samfunnsdel for hele nye Stavanger i løpet av kort
tid etter kommunesammenslåingen. Foreliggende samfunnsdel har vært et av Rennesøys bidrag ved
utarbeidelse av ny, felles plan. Selv om det ligger an til at denne samfunnsdelen vil få kort virketid, har den
likevel vært viktig som grunnlagsdokument for samarbeidet om den langsiktige samfunnsutviklingen i nye
Stavanger.

Lovkrav
Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.
«Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og
bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.» (Plan- og bygningsloven § 11-1)
Om samfunnsdelen står det
«Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og
vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den
skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal
virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.» (Plan- og bygningsloven § 11-2)

Tidligere saksbehandling
Kommunestyret behandlet planprogram for planarbeidet i møte den 27.04.2017 og gjorde følgende vedtak:
«Kommunestyret vedtar planprogram for rullering av kommuneplan for Rennesøy kommune datert
18.11.2016 sist revidert 17.03.2017, og legger det til grunn for videre arbeid med ny kommuneplan for
Rennesøy kommune. Dette tas med i det videre planarbeidet:
- Det vurderes tilrettelegging for etablering av fritidsboliger på Brimse.
- Områder som er aktuelle å tilrettelegge for bobil blir et punkt under bærekraftige næringer.

2

- Tilrettelegging for elbillading blir et punkt under forsterket klimainnsats.»
I planprogrammet var det fastsatt at kommuneplanens samfunnsdel skulle
«..gjennomgås med sikte på en viss omstrukturering, oppstramming og spissing – i lys av samfunnsutvikling,
innholdet i kommunedelplaner vedtatt etter 2011 og nye erfaringer. Kommunestyrevedtak og
intensjonsavtale om etablering av «Nye Stavanger» fra 2020 vil påvirke valg av fokusområder. Strategier og
mål skal vurderes og avstemmes opp mot tilsvarende i Finnøy og Stavanger.»
Videre var følgende sju fokusområder prioritert for det videre planarbeidet:
- Folkehelse
- Barn og unge
- Identitet og kultur
- Bærekraftig næringsutvikling
- Åpne og grønne landskap
- Bomiljø og boligutvikling
- Forsterket klimainnsats
Fokusområdene finner vi igjen som egne kapittel i samfunnsdelen.
Forslag til samfunnsdel ble utarbeidet på grunnlag av føringene i planprogrammet og de innkomne
innspillene til oppstart av planarbeidet. Den 08.02.2018 vedtok kommunestyret å sende forslag til
samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn. I vedtaket ba kommunestyret rådmannen vurdere en del
tilleggspunkt til samfunnsdelen fram til 2. gangs behandling. Det vises til vedlagt protokoll fra
kommunestyrets 1. gangs behandling av planen (vedlegg 2), og tilhørende oversikt over rådmannens
håndtering av de ulike punktene (vedlegg 3) for nærmere detaljer.
Fristen for merknader var satt til 20.04.18. Fylkeskommunen fikk utsatt frist til 06.06.18 på grunn av politisk
behandling i Fylkesutvalget.
Det kom inn 8 offentlige, 1 organisasjonstilknytta og 3 private innspill til planforslaget. Innspillene er
oppsummert og kommentert (se vedlegg 4).
Alle merknadene er vedlagt i sin helhet (vedlegg 5).

Endringer etter offentlig ettersyn
På grunn av den spesielle situasjonen kommunen befinner seg i og fordi planen vil få kort virketid etter
vedtak, er det ikke gjort omfattende endringer i planen etter at den ble behandlet første gang. Forslag til
endringer som omhandler organisering i ny kommune er ikke tatt til følge. Men det er gjort noen
justeringer i teksten og lagt til noen ekstra punkt på bakgrunn av innkomne merknader, faglige råd og
kommunestyrets vedtak til 1. gangs behandling.
Følgende justeringer er lagt inn i planen:
Henvisning Type endring
3.2
Tillegg som vist i
kursiv
4.2.2
Tilleggspunkt
5.1.1

Tilleggspunkt

Endring
Sosial bærekraft: Målet er å sikre innbyggerne trygghet, livskvalitet,
samt gode og mest mulig like levekår.
Ha fokus på forebygging, tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og
rehabilitering i helsetilbudet til innbyggerne.
Et godt leirskoletilbud

3

7.1
7.2.2
8

Tillegg i teksten
Tilleggspunkt
Tilleggspunkt
Tillegg i teksten, flere
steder

På landbrukssiden er Vinterlandbruksskolen i Ryfylke en viktig
bidragsyter til forvaltning og kompetanseutvikling.
Styrke digital og teknisk infrastruktur
Legge til rette for datasenter
Presisering av at sjøen er en del av det landskapet som ønskes
ivaretatt i Rennesøy

Rådmannens vurdering og konklusjon
Kommuneplanens samfunnsdel er det overordna styringsdokumentet for Rennesøy kommune, og skal være
grunnlag for sektorenes planer og virksomhet. Forslag til ny samfunnsdel for Rennesøy kommune, 2018-30,
er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og regler. Det skal være i tråd med de føringer som er gitt i
overordna retningslinjer og – planer, og er utarbeidet med grunnlag i de føringer som er gitt for
planarbeidet gjennom tidligere vedtak og behandlet i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av det som er sagt over at kommuneplan for Rennesøy 2018-30,
Samfunnsdelen, sist datert 26.04.2019 vedtas.
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