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Å sette kurs
Du leser nå kommuneplanen for Randaberg 
2009 - 2022. Denne planen er kommunens  
overordnede dokument, vårt viktigste styrings-
redskap for kommunen i årene fremover.  
Det er i denne planen de langsiktige  
visjonene våre forankres.

Å sette kurs og angi retning er en av hovedoppgaven for den politiske 
ledelsen. Dette er også konkretisert  i kommuneplan 2009 – 2022 gjennom 
formuleringene ”slik vil vi ha det” og ”slik gjør vi det”. 

Randaberg er landets minste landkommune med 24 km². Vi ønsker å gjøre 
den til Norges første grønne landsby! I kommuneplan for 2009 – 2022  
sier vi at vår visjon er: Sammen skaper vi den grønne landsbyen. Vi ønsker 
derfor å skape den grønne landsbyen – sammen med dere. Dette skal vi  
(innbyggere, folkevalgte og ansatte i Randaberg kommune – oss alle)  
få til ved at vi sammen har et fokus på trivsel, kvalitet og service  
i den grønne landsbyen.

Kommuneplanen 2009 – 2022 er et resultat av en omfattende demokratisk 
prosess, der vi har fått innspill fra innbyggere og høringsinstanser på de 
fleste samfunnsområder. Skal vi lykkes med å utvikle kommunen i ønsket 
retning er vi avhengig av samspill. Vi trenger dialog med innbyggere, orga-
nisasjoner og næringsliv. Kommuneplanen skal legge grunnlaget for et nært 
samarbeid med frivillige aktører/organisasjoner, næringslivet, private og 
offentlige institusjoner, nabokommuner og regionen for øvrig.

Kommuneplanen for 2009 – 2022 skal gjelde for alle – den skal være 
universell. 

Tone Tvedt Nybø
Ordfører
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Rent historisk er vi ikke en landsby. Men vi har kvaliteter som gjør  
påstanden vår sann. Dessuten er det en rekke kvaliteter vi ønsker  
å bygge inn i en ny og grønn landsby. 
 
I europeisk sammenheng vokste mange landsbyer fram på 1100-  
og 1200-tallet. En landsby er i utgangspunktet en klynge gårder hvor 
gårdshusene ligger tett samlet om en brønn, plass, vei eller lignende,  
hvor man har visse felles eiendommer og bruksting og utvikler en  
grad av samarbeidsfellesskap ved for eksempel våronn og innhøsting. 
 
Hvem er vi? 
Det er innbyggere, folkevalgte og ansatte i Randaberg kommune. Oss 
alle.  
 
Vår intensjon med en grønn landsby er at:
• Randaberg skal stå trygt på egne kvaliteter. 
• Det moderne Randaberg skal være en videreføring og forsterkning av  
  de tradisjonelle verdiene som ligger i kommunen. 
• Ved å bygge på disse kan vi gjøre Randaberg til en moderne, grønn  
   landsby!
 

Vår visjon: 
 Sammen skaper vi 
den grønne landsbyen.
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Hva er det vi ønsker å ta med oss i den moderne landsbyen Randaberg?
• Vi ønsker å dyrke de nære relasjonene innbyggerne mellom slik at vi  
 legger til rette for trivsel
• Vi skal skape et tett samfunn der individet blir sett og tatt vare på
• Vi skal skape en landsby som beriker oss – både i et økonomisk, sosialt  
 og kulturelt perspektiv
• En landsby er oversiktlig og trygg
• En landsby har nok urbane kvaliteter til å dekke behovet for modernitet –    
  og få av de sosiale ulempene som følger med en moderne bykultur

Det energigrønne Randaberg 
Når vi legger planer for fremtidens Randaberg, er det helt avgjørende at vi 
tenker for den fremtidige energiforsyningen. Vi vet at behovet for energi 
bare kommer til å vokse. Vi vet også at energi bare kommer til å bli dyrere 
og vanskeligere tilgjengelig. Et umulig regnestykke så fremt man ikke våger 
å tenke utradisjonelt.

Tiden er inne for å skape en ”energivisjon” for Randaberg
I den vil det være naturlig å vurdere om og eventuelt hvordan vi kan ta i bruk 
mer miljøvennlige energikilder: 
• Vi vil arbeide for å bli mer uavhengige av de tradisjonelle energikildene?
• Arbeide aktivt for mer fornybare alternativer som for eksempel 
 vindmøller, solenergi eller bølgekraft?

Vi har ikke svarene ennå, men vi vil måtte finne dem – trolig før år 2020.

 
 Det nære Randaberg 
 Vi er en middels kommune når det gjelder folketall og landets minste fastlandskommune når det    
 gjelder areal. Dette gir noen muligheter. Vi må sørge for at størrelsen oppleves som nærhet på flere  
 måter og områder:  
 
• Det skal alltid være lett å ta kontakt med politikere og administrasjon 
• Nærhet betyr servicegrad og vennlighet 
• Nærhet betyr tette bomiljø som ivaretar familienes behov og legger til rette for godt naboskap 
• Nærhet betyr satsing på sykkelstier og gangveier som gjør det lett å ta i bruk uteområdene i  
   Randaberg 
• Nærhet betyr åpenhet og oversiktlighet som fremmer forståelse, respekt og harmoni  
• Nærhet er trygghet – og trygghet handler for mange om synlig politi
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Å treffe planken
Et godt treff på planken gir kraft og fart inn 
i fremtidsspranget.

I kommuneplanen 2009 – 2022 er det lagt vekt på å vise hvilke  
utviklingstrekk som vil prege den grønne landsbyen vår de neste årene frem 
mot 2022. I arbeidet med satsingsområder har vi tatt i bruk fremtidsbilder 
som arbeidsmetode. Fremtidsbildene viser at Randabergs viktigste satsings-
områder er innenfor:

• Barn og unge
• Voksne og eldre
• Kultur
• Opplevelser
• Folkehelse

Randaberg vil gjennom disse satsingsområdene fokusere på det gode liv for 
innbyggere, folkevalgte og ansatte i kommunen i en grønn landsby. Vi ønsker 
gjennom kommuneplanen blant annet å satse på sunt kosthold, gode vaner, gode 
opplevelser og møteplasser mellom mennesker.

Gjennom kommuneplanen skal kommunens politikere fortelle hvilke 
utviklingslinjer de vil arbeide etter. Kommuneplanen skal tydeliggjøre 
kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer og muligheter vi står 
overfor. Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy som skal følges opp i 
mer detaljerte planer. Kommuneplanens arealdel er kommunens virkemiddel og 
hjemmelsdokument for å styre den langsiktige, fysiske samfunnsutviklingen.

Arbeidet med å utvikle kommuneplanen som styringsdokument er en 
kontinuerlig prosess – så også med denne planen. En rekke av de utfordringer 
som kommuneplanen for Randaberg omhandler er felles for Randaberg og andre 
kommuner rundt oss. Muligheten for å realisere langsiktige visjoner krever der-
for samarbeid og koordinering utover kommunegrensen. 

Magne Fjell
Rådmann



RandabeRg kommune
kommuneplan 2009 – 2022 
VedTaTT I kommuneSTYReT 11.11.2009
SIde 10



SIde 11

1 
Samfunnsdelen
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Det moderne Randaberg skal være en videreføring og 
forsterking av de tradisjonelle verdiene som ligger i kommunen.

Ved å bygge på disse kan vi gjøre Randaberg 
til en moderne, grønn landsby!

              SIde 13
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Folk i Randaberg
Målet for Randaberg kommune er en 
befolkningsvekst på 1,2 prosent mot tidligere 
1,8 prosent per år. I 1980 hadde Randaberg 
kommune en befolkning på 6170 personer. Den 
1.1.2008 var innbyggertallet i Randaberg på 
9625. Med en befolkningsvekst på 1,2 prosent 
per år vil det si et innbyggertall på cirka 10840 
i 2015 og cirka 11600 innbyggere i 2020.

Randaberg kommune vil ha en ung befolkning gjennom hele 
kommuneplanperioden. Antall unge og eldre vil begge ha en vekst i 
perioden frem til 2020. De unges relative andel vil avta, mens den relative 
veksten vil øke blant de eldre. Til tross for dette vil Randaberg ha færre 
eldre, det vil si fra 80 år og oppover, og flere unge, det vil si fra 0 til 15 år, 
enn gjennomsnittskommunene i hele planperioden.

Med en befolkningsvekst på 1,2 prosent vil det være behov for økt kapasitet 
i tjenestetilbudet til barn og unge, men mest til de eldre.

Bakgrunnen for en befolkningsvekt i Randaberg, er at det er et fortsatt 
press på Nord-Jæren i form av vekst i antall arbeidsplasser og en generell 
netto innflytting til regionen. Vi må ta vår del av dette ansvaret. 
 
Kommunen har vedtatt ”Plan for langsiktig byutvikling på Nord-Jæren”. 
Denne sier mer om hvordan regionen skal tilpasse seg økningen i antall 
innbyggere, noe som blant annet betyr at kommunen vil følge opp tetthets-
kravet for boligbygging. Med økt vekst blant de unge og eldre trenger vi 
flere i yrkesaktiv alder for å klare kostnadene til økte offentlige tjenester.    

Tilrettelegging for boligutvikling og nye velferdstilbud vil foregå utenfor 
den langsiktige 40-årsgrensen for landbruk. Det er viktig med tanke på at 
kommunen skal verne om det verdifulle landbruksarealet. Kommunen vil 
på den måten sikre at verdifullt landbruksareal ikke blir nedbygd.
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Befolkningsutvikling i Randaberg 
fordelt på aldersgrupper
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Satsingsområder
Vi har valgt oss ut noen satsingsområder. 
Ikke tilfeldig, men fordi vi mener at disse 
områdene står sentralt for å nå målene vi 
har for kommunen frem mot 2022. 
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Barn og unge
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Det ungdommelige Randaberg

I dag er Randaberg kommune en kommune 
med flere barn og unge enn landsgjennom-
snittet. Målet er at kommunen også i 2022 
skal være en attraktiv kommune der barne-
familier vil bosette seg.

Ungdomsundersøkelse fra 2006 viser at ungdom i kommunen ser positivt 
på fremtiden. De opplever at de får god støtte av foreldre og lærere, har 
gode venner rundt seg og føler seg kvikke og opplagte. 

Randaberg kommune har organisert de kommunale tjenestetilbudene slik 
at det skal stimulere til tverrfaglig samarbeid. Det tverrfaglige samarbeidet 
skal gjennomsyre kommunens tjenestetilbud til barn og unge.

Barn og unge i Randaberg kommune skal være sikret gode kommunale  
tjenester med basis i et godt helsetilbud og et barnehage- og skoletilbud 
som er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. 

Kommunen har et godt utbygd organisasjonsliv. Samarbeidet med ideelle 
og frivillige organisasjoner er avgjørende for å sikre gode levekår og god 
livskvalitet for barn og unge. De skal ha en trygg hverdag i Randaberg 
kommune, og god informasjon skal sikre at det ikke blir noe gap mellom 
forventninger og resultat.

Men er dette nok? 
Når vi vil realisere den grønne landsbyen, må vi inkludere og aktivisere 
ungdommene som reelle bidragsytere. Vi må ha dem med på laget. Hun og 
han er en ressurs for sitt bosted. Vi vil at ungdommen vår velger Randaberg  
kommune å bo i. Dersom vi ønsker å beholde ungdommene våre i  
kommunen, må vi blant annet legge til rette for rimelige boliger som  
førstegangskjøpere kan realisere uten å sette mor og far i pant.  

Visste du at ...
 
 .. det i 2005 var 92 lekeplasser i Randa-
berg. 

  .. 92 prosent av elevene i Randaberg har 
svart at de aldri  har røykt .  
(Kilde: Elevundersøkelse 2006). 

 .. i 2006 var 30 prosent av innbyggerne 
mellom 0 - 17 år. 
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Slik vil vi ha det:

Alle barn og unge 
skal oppleve trivsel, 
mestring og 
tilhørighet.
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Slik gjør vi det: Alle som arbeider med barn og unge, 
samarbeider. 
Noe vi oppnår ved:
• å samordne ressurser
• å samhandle på tvers
• å gi barn som har spesielle behov hjelp tidligst mulig
• å opprette koordinator for alle med sammensatte behov

Slik gjør vi det: Vi skal stimulere og legge 
tilrette for at alle barn og unge skal kunne delta i 
positive fritidsaktiviteter.
Noe vi oppnår ved:
• å ha tilfredsstillende anlegg 
• å gi gode tilskuddsordninger
• å tilby kommunale fritidstilbud
• å gi varierte og tilrettelagte aktiviteter
• å gi frivillig arbeid høyere status

Slik gjør vi det: Vi skal skape gode og varierte møte-
plasser.
Noe vi oppnår ved:
• å ha møteplasser på tvers av generasjoner
• å legge til rette for myldreplasser
• å integrere ulike kulturer 
• å ta vare på naturkvaliteter i nærmiljø som kan stimulere  
 barn og unge til fysisk aktivitet

Slik gjør vi det: Vi har konkrete målsettinger for de 
områder vi ønsker å prioritere 
Noe vi oppnår ved:
• å ha bedre trivsel for elevene på skolene våre enn snittet av  
 sammenlignbare kommuner 
• å ha bedre læringsutbytte for elevene på skolene våre enn 
 gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner
• å ha som mål at 85 prosent av ungdommen deltar på organiserte  
 fritidsaktiviteter
• å tilby barnehageplass til alle som ønsker det 
 

Slik gjør vi det: Vi skal legge til rette for at 
foreldre blir trygge og trives i foreldrerollen
Noe vi oppnår ved:
• å tilby kurs for alle par som venter sitt første barn 
• å gi veiledning ved behov
• å arrangere ulike typer foreldremøter
• å tilby samtaler og møter enkeltvis og i grupper
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Voksne og eldre
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Målet vårt er at Randaberg blir en enda bedre 
kommune å bo i for voksne og eldre

Vi skal ta vare på og videreutvikle eksisterende 
bomiljøer med gode, sosiale nettverk og godt 
utbygde sosiale servicetilbud i lokalmiljøet.

Et vitalt samfunn koker ned til mennesker. Som kommune må vi være så 
attraktive at folk velger å bo her, å flytte hit og bli boende her. Dette er 
kanskje den viktigste steinen i fundamentet til vår grønne fremtidslandsby.

Gjennom hele planperioden vil Randaberg kommune ha færre eldre, det vil 
si de fra 80 år og eldre, enn en gjennomsnittskommune. I planperioden vil 
vi ha en økt vekst blandt de eldre som igjen vil gi et behov for økt kapasitet 
i tjenestetilbudet.
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Slik vil vi ha det:

Alle voksne og eldre 
skal oppleve trivsel, 
mestring og 
selvstendighet.
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Visste du at ..

Slik gjør vi det: Alle som arbeider med voksne 
og eldre samarbeider

Noe vi oppnår ved:
• å involvere og lytte til brukerne
• å utarbeide styringssystemer og serviceerklæringer
• å utvikle ordninger som sikrer en sammenhengende tiltakskjede mellom  
 ulike deltjenester
• å utvikle gode møter mellom brukere og tjenesteutøvere
• å gjøre de ansatte i stand til å gi sikre og trygge tjenester

Slik gjør vi det: Skape gode og varierte 
møteplasser 

Noe vi oppnår ved:
• å utvikle et mangfoldig og stimulerende kultur- og fritidsliv
• å ha møteplasser på tvers av generasjoner
• å hente impulser og kunnskaper i et tettere samarbeid mellom  
 utdanningsinstitusjonene og kommunen

Slik gjør vi det: Voksne og eldre skal ha god 
tilgang på informasjon og kunne være i aktiv 
dialog med kommunen – også via nettbaserte 
løsninger. 

Noe vi oppnår ved:
• å aktivt praktisere prinsippet om mer offentlighet
• å legge til rette for døgnåpen forvaltning gjennom videreutvikling  
 av internettbaserte tjenester
• å legge til rette for positive møter mellom ansatte og innbyggerne

 
 .. i 2006 var det mennesker fra 56 nasjoner 
bosatt i Randaberg.

 .. 6 prosent av innbyggerne i Randaberg 
har innvandrerbakgrunn (i 2006). 
 
 .. valgdeltakelsen under Stortingsvalget i 
2005 var 81,6 prosent. Under kommune- 
og fylkestingsvalget i 2007 var valgdelta-
kelsen 63 prosent. 
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Kultur
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Det kulturelle Randaberg

Kultur kan bokstavelig talt bli et fyrtårn  
i kommunen vår. Som eier av blant annet  
Tungenes fyr har vi allerede et senter for  
kulturelle aktiviteter. 

Vi har muligheten til å utvikle anlegget til en pulserende og attraktiv 
arena for ulike kulturuttrykk. Gjennom profesjonell drift og tilrettelegging 
kan Tungenes fyr bli et lokalt, regionalt og internasjonalt kultursenter. 
Det frivillige organisasjonsliv er fundamentet i den kulturelle landsbyen. 
Her finnes et mylder av tilbud av ulike aktiviteter alt fra husflid og historie 
til musikk og idrett. Et godt samarbeid mellom kommune og de frivillige 
er avgjørende for å skape en trygg og stimulerende fritid for innbyggerne 
i landsbyen. Sammen har vi også et ansvar for talentene våre og oppmuntre 
dem til å utvikle evnene sine. Vi må lage støtte- og stipendordninger som 
gjør det mulig for dem å realisere planene sine, og vi må sørge for 
tilfredsstillende arenaer for øving og fremførelse.

Det historiske Randaberg
Mye taler for at de første bosetninger i landet vårt oppstod her. Alle vet 
om Svarthola, eller Vistehola på folkemunne, og alle har vært der. Men hva 
vet vi om de som bodde her for 6000 år siden? I Svarthola ligger det en 
enestående mulighet til å formidle spennende opplevelser fra vår tidligste 
historie. 

Det er vel ikke bare snakk om å ta vare på vår gamle historie?
I kommunen vår ligger det en rekke bunkersanlegg fra den andre verdens-
krig. De er en påminnelse om en lite hyggelig tid. Samtidig er de vanskelige 
å bli kvitt. I prinsippet ligger de der for all tid. Da blir spørsmålet om vi 
kan tenke annerledes? Kan vi utnytte betongkonstruksjonene til å formidle 
viktig historisk lærdom? Kan vi gjøre bunkerne til formidlingssentre langs 
kysten vår? Kan vi gi krigens arkitektur en fredelig rolle?

Visste du at ..
 
 .. den ”Kulturelle skolesekken” er en 
nasjonal satsing som skal bidra til at elever 
i grunnskolen får møte profesjonell kunst 
og kultur av alle slag. 

 .. altertavla i Randaberg kirke er laget i 
1628 og dekorert av Gottfred Hentchel og 

er en av de mest verdifulle i distriktet 
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Slik vil vi ha det:

Randaberg skal ha et 
mangfoldig og profilert 
kulturliv som gir  
innbyggerne stolthet, 
utvikling og opplevelse.
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Visste du at ...

Slik gjør vi det: Vi skal ta vare på og utvikle 
eksisterende kulturinstitusjoner.

Noe vi oppnår ved:
• å satse på Tungenes fyr som et lokalt, regionalt og nasjonalt kulturelt  
 fyrtårn
• å satse på og utvikle kultur- og fritidstilbud for barn og unge gjennom  
 tett dialog med ungdomsmiljøene
• å ta vare på og utvikle Vistnestunet
• å satse på og utvikle kulturskolen
•  å ta vare på og utvikle kirkerommet som kulturarena

Slik gjør vi det: Vi skal utvikle nye kultur-
institusjoner og møteplasser.

Noe vi oppnår ved:
• å legge til rette for et allment kulturhus som dekker de sentrale kunst- 
 og kulturformer
• å legge til rette for attraktive uterom i sentrum og i boligområder
• å legge til rette for interkommunalt samarbeid spesielt rettet mot unge

Slik gjør vi det: Vi skal sørge for å ha et allsidig 
tilbud innen idrett og friluftsliv på alle nivå. 

Noe vi oppnår ved:
• å forvalte og utvikle Randaberghallen og andre eksisterende idrettsanlegg
• å legge til rette for og utvikle nye idrettsarenaer
• å legge til rette for lavterskeltilbud og flerbruksarenaer – i tillegg til  
 turveger og tursteier
• å legge til rette for og oppmuntre til frivillig innsats
• å legge til rette for ridesenter og ridestier

Forts.

 

.. det var stasjonert fra 40 til 60 tyske 

soldater på Tungenes fyr under andre 

verdenskrig. 

 .. Tungenes fyr ble opprettet i 1828 og 

nedlagt i 1984. 

 .. i tillegg til fyret er det en fyrmesterbolig 

fra 1938 og fyrbetjentbolig fra 1957/1958 

 .. Tungenes fyr er en del av ”Nasjonalt 

fyrmuseum”. 
 
 .. fyret i dag blir brukt som kunst- og 
kultursenter. Du finner blant annet Oskar 
Sørreime-samlingen på fyret. 
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Slik gjør vi det: Vi skal sørge for at vår felles 
kulturarv blir en kilde til opplevelse, kunnskap 
og identitet for alle.

Noe vi oppnår ved:
• å gjøre fornminner og kulturminner, samt informasjon om disse, lettere  
 tilgjengelige 
• å rette fokus på kulturlandskap og naturverdier ved hjelp av tur- og  
 kulturstier
• å markedsføre og profilere kulturminner på en profesjonell måte
• å samarbeide med regionale og nasjonale verneinstanser

Slik gjør vi det: Vi skal gjøre Randaberg til 
en attraktiv kommune for etablering av kultur-
næringer og kunstnerisk virksomhet

Noe vi oppnår ved:
• å satse på og utvikle Randaberg sin matkultur
• å synliggjøre våre eksisterende kulturverdier og ressurser
• å skape felles arenaer for kultur og næringsliv
• å stimulere til kulturprosjekter av høy kvalitet og profesjonalitet
• å bidra til at kulturnæringene blir flinkere til å markedsføre sin  
 virksomhet
• å motivere næringslivet til å bruke lokal kultur ved kundepleie  
 og representasjon

Slik gjør vi det: Vi skal styrke det frivillige 
kulturområdet

Noe vi oppnår ved:
• å opprettholde og videreutvikle gode økonomiske støtteordninger
• å stimulere til nytenkning på det frivillige kulturområdet
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Slik gjør vi det: La kulturlivet bli en sentral 
aktør i utviklingen av kommunen

Noe vi oppnår ved:
• å satse mer på kunst og estetikk i det offentlige rom
• å ta i bruk kultur som et sentralt verktøy i utviklingen av et levende  
 sentrum
• å gjennomføre jevnlige undersøkelser for å sørge for at kommunens  
 beboere kommer til orde
• å la kulturlivet få konkrete og sentrale oppgaver i utviklingen av  
 Randaberg-samfunnet

Slik gjør vi det: Biblioteket skal være en 
pulserende møteplass med personlig nærhet til 
brukerne. Biblioteket skal være et opplevelses- 
og informasjonssenter som har en sentral  
plassering i den grønne landsbyen.

Noe vi oppnår ved:
• å tilby en bred og aktuell samling bøker og media til alle våre lånere
• å ha en variert musikk- og filmsamling
• å arrangere foredrag, opplesninger og andre tilstelninger 
• å innføre nye, digitale låneordninger
• å sørge for at lokalene er moderne, attraktive og hensiktsmessige
• å ha åpningstider som retter seg etter publikums behov
• å ha særlig fokus på barn og unge
• å samarbeide med offentlige instanser som lokale foreninger, lag
 og offentlige instanser
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Opplevelser
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Randaberg er full av opplevelser, og vi inviterer 
her til å gå på oppdagelsesferd i kommunen. 

Om du er glad i turstøvlene dine vil en tur i det grønne kulturlandskapet være 
å anbefale, turveien langs Hålandsvatnet har etter hvert blitt en fast søndags-
aktivitet for glade turgåere. Den korte avstanden i regionen gjør Randaberg til 
et attraktiv turmål for mange flere enn egne innbyggere. Vi jobber stadig med 
å utvikle turnettet, både når det gjelder praktisk tilrettelegging, men også 
informasjon om det som møter en langs turveien. Særlig kulturminnene tilfører 
turen nye dimensjoner og opplevelser – og Randaberg har mange av dem! 

Nå jobbes det med å tilrettelegge sammenhengende turvei fra Viste til Tungenes, 
med vekt på synliggjøring av fornminner og kulturminner langs veien. Dette er 
et mektig landskap, Nordsjøen river i kroppen, ingenting beskytter deg fra havet 
om det viser seg fra sitt barskeste. Men ingenting skygger heller for å nyte 
strålene og synet av den kulerunde, brennende sola som går ned i havet en klar-
værsdag. Kulturminnene er også mektige opplevelser, å stryke hendene over stei-
nene i Grøderøys gir perspektiv. Hvem var personen som la ned denne steinen? 
Hvem var høvdingen som ble begravd? Hvordan foregikk begravelsen? Hvordan 
var dette livet? Var det et godt liv? Hver og en kan bli filosofisk av å vandre her 
ute, det kan være nærliggende å tenke på dette som en pilegrimsled. 

Historien er for alle – den tilhører oss. Randaberg sine kulturminner viser 
hvordan menneske har levd fra steinalder frem til i dag. Her vandrer en ikke på 
upløyd mark, her har menneskene virket i mange tusen år før oss. Svarthola på 
Viste er av de eldste boplassene i landet med sine 6000 år.  Vistnestunet viser 
hvordan livet artet seg i det gamle bondesamfunnet på 1700- og 1800-tallet.

Kanskje ender turen på Tungenes fyr, enten en kommer til fots, med sykkel eller 
i bil. Som turmål er Tungenes forlokkende både i storm og i solskinn, i fyret er 
hav og himmel nære. Tungenes har som mål å bli en sentral kulturinstitusjon i 
regionen, med museum, servering og kulturaktiviteter. Kanskje er du heldig å få 
med deg en konsertopplevelse, kanskje kan du  diskutere kunst med naboen eller 
med deg selv. 

Nå må det legges til at Randaberg ikke bare betyr historiske opplevelser. Vil en 
se moderne, rasjonelt landbruk kan en skue over de store jordene som gir deg 
salat og persille til matlagingen. Randaberg sentrum har etter hvert utviklet seg 
til et nært og trivelig sentrum, med hyggelige butikker som har andre navn enn 
kjedebutikkene du finner i byen. Den grønne landsbyen har selvfølgelig også 
overnattingssted. Viste strandhotell fremstår nyoppusset og klart til å ta i mot 
besøkende. Hotellet ligger ved Vistestranden, et populært sted å være når 
gradestokken kryper oppover. Randaberg har for øvrig flere flotte strender.

Visste du at ..
 
 .. Randaberg er landets minste landkom-
mune med 24 km2.

 .. folketettheten i Randaberg i 2007 er 401 
person per km2, og at gjennomsnittet i 
fylket er 44 personer per km2 .
 
 .. Randaberg ble egen kommune i 1922, 
og at første ordfører i egen kommune var 
Andreas Harestad. 
 
 .. Randaberg var soknekommune under 
Hetland kommune fra 1837 til 1922. 
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Slik vil vi ha det:

Gjøre kommunen 
attraktiv for opplevelser. 
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Visste du at ..

Slik gjør vi det: 

• Gjøre kommunen bedre kjent for turister gjennom reiselivsselskaper og 
 egen informasjonsstrategi
• Gjøre kommunen sine opplevelsesområder og verdier mer tilgjengelig  
 for innbyggerne i Randaberg kommune, innbyggerne i regionen og  
 turister generelt (RUP – prosjektet, Regional utviklingsplan)
• Etablere forskriftsmessige oppstillingsplasser for bobiler som for  
 eksempel i Tungevågen, Vistestranda, ved Hålandsvatnet eller ved 
 Randabergfjellet 
• Utvikle turnettet med praktisk tilrettelegging og informasjon om stedet  
 langs turveiene
• Synliggjøre fornminner og kulturminner langs veien
• Utvikle Tungenes fyr til å bli en sentral kulturinstitusjon i regionen,  
 med museum, servering og kulturaktivieter

 
 .. det er helleristninger i Todnembakken. 
 
 .. Randaberg kirke er bygd i 1845.

 .. altertavla i Randaberg kirke er bygd i 
1628, og dekorert av Gottfred Hentchel.  
 
 .. Randaberg kommune er medeiger i 
Jærmuseet, og at det finnes skolemuseum 
på Harestad skole.
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Folkehelse
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Så lenge man har helsen i behold

Det har alltid vært omkvedet til de gamle. 
Men det er faktisk noe som angår alle i alle 
aldre. En god helse er en viktig del av det 
å ha et godt liv.

Vi er alle ansvarlige for å ta vare på vår egen helse, men det fritar ikke  
kommunen fra å spille en viktig rolle når det kommer til å påvirke og 
oppdra. Vi skal ikke bare legge forholdene til rette for at alle skal inkluderes 
i samfunnet, vi skal også hjelpe folk å etablere sunne matvaner og øke sin 
fysiske aktivitet. Vi skal også sørge for at våre medmennesker blir sett –  
at de blir inkludert i fellesskapet og opplever gleden ved å være en del av 
det. Det innebærer også en bevisst satsing mot rusmisbruk. Vi skal jobbe 
aktivt for å forebygge at ungdom begynner å røyke, drikke eller prøve  
narkotika. Dessuten må vi skape reelle muligheter for avvendte rusbrukere 
til å komme inn igjen i Randaberg-samfunnet.

Visste du at ...
 
 .. i Randaberg er det 21 km gang- og syk-
kelsti. 
 
 .. sykkelruten ” North Sea Cycle Route” går 
gjennom Randaberg, og at den er 6000 km 
lang og går gjennom 8 land.  
 
 .. målet med denne sykkelruten er å 
binde sammen ganmle ferdselsårer og 
vandringsveier med historiske miljø og 
overnattingssteder med de 15 kystkomu-
nene i Rogaland. 
 
 .. en tur langs strendene fra Viste og ut til Tun-
genes forteller en 7000 år lang historie.
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.

Slik vil vi ha det:

Vi skal skape en romslig 
og inkluderende 
kommune hvor vi bryr 
oss om hverandre – 
uavhengig av sosiale 
forhold og interesser. 
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Slik gjør vi det: Vi skal sørge for at alle har det godt i 
Randaberg
Noe vi oppnår ved:
• å legge universell utforming til grunn for utarbeidelsen av alle tiltak som  
 skal bedre folkehelsen i Randaberg
• å styrke rekrutteringen av ledsagere/følgesvenner for å redusere isolasjon
• å legge til rette for økonomiske støtteordninger slik at alle kan delta i  
 fritidsaktiviteter
• å utvide ordningen med Natteravner
• å utnytte kommunens hjemmeside for å gjøre folkehelseinformasjon  
 tilgjengelig for alle på noen utvalgte språk

Slik gjør vi det: Vi skal gjøre Randaberg til en kom-
mune med gode møteplasser 
Noe vi oppnår ved:
• å legge til rette for aktiviteter på tvers av aldersgrupper
• å motivere til et rikt lag og foreningsliv som dekker mange interesser og behov
• å etablere uformelle møteplasser inne og ute
• å sørge for godt inneklima i alle kommunale bygg

Slik gjør vi det: Vi skal gjøre Randaberg til en kom-
mune med fysisk aktive innbyggere 
Noe vi oppnår ved:
• å bygge gode og trygge gang- og sykkelstier som gjør det lett for alle å sykle og gå  
    til skolen
• å lage nærmiljøanlegg, lekeplasser og hinderløyper som inspirerer til uorganisert  
    fysisk aktivitet
• å oppfordre idrettslag til aktiv satsing på masseidrett

Slik gjør vi det: Vi skal gjøre det enklere å velge det 
sunne 
Noe vi oppnår ved:
• legge til rette for fysisk aktivitet
• at skolekantinene tilbyr sunn mat
• å legge til rette for at barn og unge velger et sunt kosthold og gode  spisevaner
• å oppfordre butikkene i kommunen til å sette frem frukt og grønt ved kassaområdet
• å gi foreldre råd om hvordan de kan gi barn gode vaner for egen helse

Slik gjør vi det: Vi skal la målet om en styrket folke-
helse prege alle planer der det er naturlig
Noe vi oppnår ved:
• å jobbe med forebyggende arbeid gjennom rusvernplanen mot røyk og rus
• å fokusere på psykisk helse i egen delplan
• å fokusere på individuell tilpasning i rehabiliteringsplanen
• å ha et bevisst fokus på tema som støy, forurensning, trafikksikkerhet og stråling i  
    arealplaner.  
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En kommune 
i utvikling
Vi bør konsentrere oss om fremtiden, 
det er der vi skal være resten av livet   
           Fritt etter Mark Twain

Randaberg kommune skal være en  kommune som er i forkant og tenker 
langsiktig. Randaberg skal være det beste stedet å leve – for alle, gjennom 
at vi sammen skaper trivsel, kvalitet og service. Med dette har vi satt 
standarden for det gode liv for innbyggerne i kommunen vår.

Gjennom universell utforming vil vi legge til rette for at IT-løsninger skal 
kunne brukes av alle, på samme måte som for tilretteleggingen av sentrum, 
bygninger og bo-områder. Vi ønsker at innbyggerne skal ta ansvar for egen 
livskvalitet gjennom brukermedvirkning og deltakelse. Gjennom estetikk 
og etikk vil kommunen rette fokus på hver enkelt sitt ansvar for at morgen-
dagens Randaberg, som er bygd på verdier og holdninger, skal skape trygget 
og tillit mellom innbyggerne i den grønne landsbyen. 

Randaberg er blitt en flerkulturell kommune. Vi vil legge til rette for at alle 
har like rettigheter, plikter og muligheter til å delta i samfunnet. Vi ønsker å 
legge til rette for et tolerant og inkluderende samfunn der folk bryr seg om 
hverandre!

Vi bor i en fredelig del av verden, en region med økonomisk vekst, en grønn 
landsby med nærhet til mennesker og naturen. Til tross for dette lever vi 
i et sårbart samfunn. Vi vil derfor arbeide for at vi er godt forberedt på å 
takle kriser på en strukturert og god måte. 

Vet du ...
 
 .. forskjellen på en rådmann og en ordfø-
rer? 
 
 .. hvor mange som sitter i kommunestyret? 
 
 .. hvilke partier som er representert i kom-
munestyret? 
 
 .. hva kommunevåpenet symboliserer? 
 

 .. hva Randaberg har sitt navn fra? 
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Digital kommune
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I en tid preget av informasjonsoverflod er det 
viktig å utnytte informasjonsteknologien

Dette skjer for å sikre bedre tilgang til relevant 
og nyttig informasjon. Hvem bestemmer hva 
som er relevant og nyttig?

Det er det bare brukerne som gjør. Derfor er det viktig at vi sørger for 
lett tilgang til all den informasjon vi ønsker skal komme ut til Randabergs 
innbyggere. Utfordringen for politikere, kommuneansatte og innbyggerne i 
kommunen, er å henge med. Vi må ha utstyret og programvaren som trengs, 
men viktigere er kanskje forståelsen. 

Randaberg kommune skal fremstå som en kommune som evner å gjøre  
sine databaserte tjenester og tilbud enkle og begripelige for alle. I tråd med  
universell utforming skal dataløsningene i størst mulig grad også kunne 
brukes av barn, unge, voksne og eldre. På dette området skal Randaberg 
være en foregangskommune.

Vi vil være med – så vi må henge på!
Vi må skjønne den utviklingen som skjer på informasjonsfronten slik at  
vi kan utnytte mulighetene som ligger der. Dette er en forutsetning for  
å etablere og opprettholde en god dialog med våre yngre innbyggere.  
Utfordringen er å lære opp eldre brukere slik at det blir et informasjons-
messig verktøy som bidrar til å knytte hele kommunen sammen. 
Informasjonsteknologi skal være tilgjengelig for alle.
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Slik vil vi ha det:

Vi skal utnytte 
informasjonsteknologiens 
muligheter for å bidra 
til økt livskvalitet for 
innbyggerne våre 
– uansett alder.
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Slik gjør vi det: Vi skal sikre at digitale 
tjenester virkelig skaper verdi for innbyggerne 
og dermed blir nyttige i hverdagen. 

Noe vi oppnår ved:
• å tilby gode og brukervennlige IT-baserte tjenester til våre innbyggere
• å sørge for god IT-opplæring og tilrettelegging 
• å tilby både muntlig og skriftlig informasjon gjennom kontakt med  
 servicetorget. Kommunen skal ha ”én dør inn” gjennom servicetorget  
 og alle henvendelser skal enten kunne besvares direkte i servicetorget  
 eller videreformidles til andre som kan håndtere henvendelsen
• å sørge for god informasjon og kommunikasjon i kommunen

Visste du at ...
 
.. IKT betyr Informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi.
 
.. www betyr ”world wide web”.
 
 .. kommunene Randaberg, Rennesøy og 
Kvitsøy samarbeider om IKT. 
 
 .. IKT-avdelingen leverer tjenester til 64 
ulike lokajsoner/steder i de tre kommu-
nene. 
 
 .. i Randaberg kommune er  
mellom 350 og 400 samtidige brukere 
pålogget hver dag.   
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Universell utforming
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”Luftå e for adle – luftå e for adle…”

Barndommens erting får stå som bilde på hva 
universell utforming er for noe. Det handler om 
å legge forholdene til rette slik at alle får leve 
sitt liv til fulle – uansett hvilket utgangspunkt 
man måtte ha.

Der det er mulig og hensiktsmessig skal alle områder i kommunen  
være fysisk tilrettelagt slik at alle kommer frem over alt. Standard for  
tilgjengelighet skal øke brukervennligheten for allmenheten.

Universell utforming gjelder for hele befolkningen. Utfordringen med  
universell utforming er at behovene er så forskjellige – det samme er  
løsningene som avhjelper problemene. 

Universell utforming skal rett og slett bli den grunnleggende og  
altomfattende filosofien for hvordan vi utvikler kommunen vår! 
Tilgjengelighet handler også om deltakelse i samfunnet. Bruker-
medvirkning er et av de viktigste prinsippene i forbindelse med  
universell utforming. 

Gjennom universell utforming legger vi også til rette for økt grad av  
sikkerhet. Vi skal planlegge for det uforutsette – også gjennom universell 
utforming.

Visste du at ...
 
.. nye forskrifter fra 2009 . 

.. alle nye bygninger i Randaberg skal byg-
ges som universelt utformede boliger  
 
.. Jan Kåre er universelt utformet ..  
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Slik vil vi ha det:

Vi skal skape en 
kommune som er 
tilgjengelig for alle.
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Slik gjør vi det: Vi skal gjøre universell 
utforming til et gjennomgripende tema for 
planleggingen. 

Noe vi oppnår ved:
• å legge vekt på skilting, ledelinjer, inneklima, tilgjengelighet for alle
• å utarbeide planer for tilgjengelighet i eldre bygg og tidfeste når det skal  
 være gjennomført universell utforming i disse

Slik gjør vi det: Vi skal legge til rette for at alle 
kan ha et aktivt friluftsliv hele året.

Noe vi oppnår ved:
• å gjøre uteområdene i sentrum og i boligområder tilgjengelige ved at  
 fortau, skilting, bussholdeplasser, beplantning og lignende, tilfredsstiller  
 kravene til universell utforming 
• å tilrettelegge turstier, parker, badeplasser, fiskeplasser og lignende

Slik gjør vi det: Alle kommunale servicetilbud 
skal være tilrettelagt etter prinsippene om  
universell utforming. 

Noe vi oppnår ved:
• å sikre enkel, fysisk tilgang til bygget og lett tilgjengelighet i selve bygget
• å tilfredsstille alle krav til universell utforming på kommunens nettsteder
• å la universell utforming være en del av kravene ved alle kommunale  
 anbudsrunder

Slik gjør vi det: Vi skal utnytte informasjons-
teknologien for å gjøre kommunens tilbud mest 
mulig tilgjengelig for alle.

Noe vi oppnår ved:
• å gjøre publikums PC-er lett tilgjengelige 
• å legge til rette for at alle skal kunne bruke dem 
• å sørge for at biblioteket har et rikt utvalg av tilrettelagt litteratur så som  
 lydbøker og lettleste bøker

Forts.
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Slik vil vi ha det:

Randaberg kommune 
skal være et godt sted å 
leve for alle.
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Slik gjør vi det: Kommunen skal jobbe aktivt 
for å gjøre prinsippene om universell utforming 
kjent i befolkningen.

Noe vi oppnår ved:
• å oppdatere alle ansatte i Randaberg kommune i prinsippene om 
 universell utforming slik at de kan legge disse til grunn for sitt arbeid
• å ta direkte kontakt med bedrifter og foreninger
• å gjøre offentlig transport lettere og mer tilgjengelig
• å bedre den generelle tilgjengeligheten i samfunnet

Slik gjør vi det: Vi må jobbe aktivt og målrettet 
for å fange opp individuelle behov og makte å 
dekke dem på best mulig måte.

Noe vi oppnår ved:
• å jobbe tett med skoler og barnehager for å kartlegge behovene
• å informere klubber og lag om hvordan de skal samarbeide med  
 kommunen for å tilrettelegge aktivitetene 
• å så langt som mulig legge til rette for individuelle tilpasninger i  
 barnehager, skoler, boligutforming og offentlige tjenester
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Deltakelse
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Vi vil ha innbyggerne på banen!

Avstanden mellom folkevalgte og admini-
strasjon på den ene siden og innbyggerne på 
den andre må reduseres. Ett av de viktigste mid-
lene for å oppnå dette er å la innbyggerne erfare 
at de har innsikt og påvirkningskraft. 

Igjen så ligger ansvaret i høy grad på administrasjonen. Det er kommunen 
som må etablere og opprettholde dialogen med innbyggerne slik at vi på 
best mulig måte forvalter det mandatet som er gitt oss.

Visste du at ...
 
 .. barn og unges kommunestyre (BUK) er 
et rådgivende organ for kommunestyret 
og for andre folkevalgte utvalg i Randa-
berg. 
 
 .. BUK kan uttale seg på vegne av barn og 
unge i Randaberg. 
 
 .. det velges 18 representanter til BUK, 6 
fra hver av kommunens grunnskoler. 
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Slik vil vi ha det:

Randaberg skal ha 
et aktivt og levende 
lokaldemokrati hvor 
innbyggerne føler 
eierskap til de  
beslutninger som  
blir tatt.
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Slik gjør vi det: Vi skal involvere, engasjere og 
motivere innbyggerne slik at de tar aktivt del i 
utviklingen av kommunen og lokaldemokratiet.

Noe vi oppnår ved:
• å ta innbyggerne med på råd i planleggingen slik at de opplever reell  
 påvirkning på de politiske beslutningene som tas
• å samarbeide med innbyggerne om oppgaveløsninger der det er naturlig
• å opprette samarbeidsråd som sikrer åpen, bred og tilgjengelig  
 medvirkning for alle
• å sikre barns oppvekstvilkår gjennom barnas representant i plansaker
• å sikre de eldre medvirkning gjennom eldrerådet
• å samarbeide tett med organisasjoner og næringsliv
• å stadig forbedre den kommunale forvaltningen slik at tjeneste-
 produksjonen holder tritt med behovene og utviklingen 
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Estetikk
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Først former vi våre omgivelser, 
deretter former de oss
      Fritt etter Winston Churchill

Det er faktisk viktig å sørge for at våre  
omgivelser er med på å berike oss som  
innbyggere i Randaberg. Derfor er det ikke  
alt som skal være tillatt. Noen ting skal vi  
med god samvittighet si nei til. 

Utfordringen er at estetikk er noe subjektivt. Min smak er ikke den samme 
som din. Selv om jeg måtte mene at min er bedre enn din, er det ikke  
dermed sant. På den annen side er det viktig at estetikk ikke blir et spørsmål 
om flertallstyranni. Det er ikke sikkert at flertallet av politikere og  
innbyggere har rett. 

Vi skal ikke gi fra oss vårt ansvar for å ta gode avgjørelser, men vi skal heller 
ikke være blinde for egne mangler. Vi skal lytte til gode råd før vi setter oss 
sammen og gjøre gode valg. 

Visste du at ...
 
 .. estetikk (fra gresk aisthesis, «sansekunn-
skap» eller «oppfatning») er et kunstteo-
retisk begrep som brukes både om «læren 
om kunnskap som kommer til oss gjen-
nom sansene», og «læren om det vakre og 
skjønne i kunsten».
 
 .. betegnelsen estetikk ble for første gang 
brukt av den tyske filosofen Alexander 
Gottlieb Baumgarten (1714-1762) i boken 
Aesthetica i 1750—1758. Dette la grunnla-
get for estetisk filosofi som en selvstendig 
filosofisk vitenskap.
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Slik vil vi ha det:

Randaberg skal ha et 
landskap, bygnings- og 
bomiljø som gir  
innbyggerne, og andre 
som ferdes her, gode 
estetiske inntrykk og 
opplevelser.
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Slik gjør vi det: Styrke de estetiske verdier og 
holdninger hos innbyggere og kommunens 
ansatte.

Noe vi oppnår ved:
• å lære opp kommunens ansatte og innbyggere om hva estetikk er og  
 hvordan den påvirker oss
• å bevisstgjøre alle med hensyn til verdien av å la den naturgitte estetikken  
 spille sammen med det menneskeskapte
• å samarbeide med miljøer som har estetikk i offentlige rom som fag
• å være modige i estetisk tenkning på vegne av fellesskapet
• å stimulere til god byggeskikk gjennom en egen byggeskikkpris
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Kompetanse og 
rekruttering
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Hva kom først – høna eller egget?

Om vi vil eller ei, er Randaberg kommune alltid 
i konkurranse om å få tak i de beste fagfolkene.

Det innebærer at vi hele tiden må utvikle kommunen vår på en måte som 
gjør oss attraktive for ny arbeidskraft – helst som dem som også ønsker å 
bosette seg i regionen. Det handler også om å være så attraktive at våre 
egne ungdommer flytter hjem etter endt utdannelse. 

For å få dette til må vi yte førsteklasses tjenester overfor innbyggerne våre. 
Og for å gjøre det må vi ha de flinke fagfolkene jobbende hos oss. Det er en 
evig runddans – heldigvis er det en positiv spiral som alle drar nytte av.
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Slik vil vi ha det:

Randaberg kommune 
skal til enhver tid yte 
førsteklasses tjenester 
overfor innbyggerne.
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Slik gjør vi det: For å sikre kvaliteten på 
tjenestene våre er vi nødt til å sikre jevn tilgang 
til kvalifisert arbeidskraft.

Noe vi oppnår ved:
• å sørge for å være et svært attraktivt sted å bo og arbeide
• å sette i gang flere kompetansehevende tiltak
• å tilby fleksible arbeidstidsløsninger, gode forsikrings- og  
 pensjonsordninger
• å videreutvikle arbeidsmiljøet
• å utarbeide en god seniorpolitikk
• å øke stillingsprosenten til ansatte som ønsker det
• å samarbeide med nasjonale institusjoner som høgskoler,  
 Universitet i Stavanger og Kommunenes Sentralforbund (KS)
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Etikk
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”Den som hvisker, den lyver. Den som 
lyver, den stjeler. Den som stjeler, den 
havner i fengsel”
                 Barneregle

Etikk er ikke noe man pynter seg med eller  
krydrer festtaler med. Etikk er faktisk det  
viktigste karaktertrekket med oss som samfunn. 
Derfor er det helt avgjørende at vi definerer 
hvordan våre etiske normer skal være.

Dessverre dukker det stadig opp saker hvor mennesker utnytter sin stilling 
til personlig vinning. Det skjer både i det private og det offentlige. For oss 
som kommune er det helt avgjørende at vi holder en høy etikk og moral. 

Hele det politiske systemet er fundert på tilliten vi forvalter på vegne av 
velgerne og innbyggerne. 

Visste du at ...
 
 .. etikk er læren om rett og galt.  
 
 .. etikken deles grovt sett inn i tre deler: 
metaetikk, normativ etikk og anvendt 
etikk.  
 
 .. det er utarbeidet etiske retningslinjer for 

ansatte i Randaberg kommune. 
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Slik vil vi ha det:

Alle innbyggere skal 
behandles likeverdig 
og med høyeste grad 
av profesjonalitet og 
respekt.
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Slik gjør vi det: Som kommunens 
representanter og ansatte vil vi gå foran  
med et godt eksempel for å gjøre  
Randaberg trygg og harmonisk.  

Noe vi oppnår ved:
• å videreutvikle kvaliteten i vår tjenesteyting overfor innbyggerne
• å føre en løpende dialog med våre brukere og medarbeidere
• å arbeide for en høy bevissthet og kunnskap om etiske spørsmål 
• å etterleve de etiske retningslinjene kommunen har utarbeidet
• å sørge for at alle kommunens handlinger er lovlige, etiske og rettferdige
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Likestilling
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Norge er blitt et flerkulturelt land. 
Randaberg er blitt en flerkulturell kommune

Vi vil legge til rette for et lokalsamfunn som 
ivaretar alle folkegruppenes interesser og behov 
– uansett bakgrunn eller kjønn. 

Vi ønsker klare strategier for hvordan vi bygger samfunnet vårt. For å få  
dette til er det nødvendig å involvere alle de ulike grupper som utgjør  
Randaberg kommune i dag slik at vi kan lage en felles plattform. 

Det universelle Randaberg
Integrasjon handler om å forene ulike kulturer og ulike behov. Den grønne 
landsbyen Randaberg, bør bli et eksempel til etterfølgelse med tanke på å 
legge forholdene til rette for alle – uansett hvilke særskilte behov de måtte ha. 

Mennesker er alltid en ressurs og må aldri bli vurdert som en utgiftspost.  
Det er bare et spørsmål om å la ressursene få komme til uttrykk. 

ot
Inserted Text


ot
Inserted Text


ot
Typewritten Text
Likestilling handler om at du skal ha like rettigheter, plikter og muligheter som alle andre på alle samfunnsområder uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering,religion, hudfarge og etnisk tilhørighet.Integrasjon handler om å forene ulike kulturer og ulike behov. Den grønne landsbyen Randaberg bør bli et eksempel til etterfølgelse med tanke på å legge forholdene til rette for alle.Vi vil skape et lokalsamfunn som ivaretar alles interesser og behov. Noe vi oppnår ved; • Å sørge for at ingen blir diskriminert på grunn av kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk tilhørighet.• Å vise toleranse, respekt og romslighet i forhold til andre mennesker, ulike verdier ogtradisjoner• Å legge til rette for at alle på best mulig måte og ut fra egne forutsetninger kan utviklesin identitet og skape seg en framtid• Å være tilgjengelig for alle gjennom universell utforming• Å huske på at mennesker alltid er en ressurs og aldri må bli vurdert som en utgiftspost.
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Slik vil vi ha det:
Randaberg skal være en universell kommune hvor alle har like rettigheter, plikter og muligheter til samfunnsdeltakelse.

ot
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Randaberg skal være en kommune hvor alle har like rettigheter, plikter og muligheter til samfunnsdeltakelse
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Slik gjør vi det: Vi skal bli en foregangs-
kommune i arbeidet for full likestilling!

Noe vi oppnår ved:
• å vise toleranse, respekt og romslighet i forhold til andre mennesker,  
 ulike verdier og tradisjoner
• å legge til rette for at alle på best mulig måte og ut fra egne 
 forutsetninger  kan utvikle sin identitet og skape seg en framtid
• å gjennomføre likestilling på tvers av generasjoner, kjønn,  
 funksjonsevne, hudfarge, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet  
 eller nasjonalitet
• å være tilgjengelig for alle gjennom universell utforming

Visste du at ...
 
 .. helse- og omsorgssektoren er den stør-
ste kvinnearbeidsplassen i kommunen. 
 
 .. ”Fem Høns” er en butikk i Randaberg 
som ble startet av 5 kvinner i 1994, og at 
den ble kåret til ”Årets bedrift” i 2007.  
 
 .. kommunen har et eget Likestillingsut-
valg. 
 
 ..  likestillingsloven ble vedtatt i 1978 og 
sist revidert i juli 2005, og formålet med 
loven er å hindre diskriminering på grunn 
av kjønn og å fremme likestilling med sær-
lig vekt på å bedre kvinners stilling. 

ot
Typewritten Text
Randaberg kommune har undertegnet det Europeiske charteret for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet. Charteret skal bevisstgjøre og sette fokus på likestillingsarbeidet. Kommunen er det myndighetsnivået som er nærmest folk, og setterretning for likestilling i praksis, både som politisk beslutningsnivå, som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester til innbyggerne og som samfunnsutvikler.Vi skal være en foregangskommune i arbeidet for full likestilling!Noe vi oppnår ved:• å legge bedre til rette for kvinnelig deltakelse i lokaldemokratiet• å øke den kvinnelige andelen kommunestyrerepresentanter• å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn• å øke andelen fast ansatte som får tilbud om full stilling• å øke andelen mannlig ansatte i barnehager, SFO og skolen• å sette i verk tiltak for å øke helse og trivsel i typiske kvinneyrker

ot
Typewritten Text

ot
Typewritten Text

ot
Typewritten Text

ot
Typewritten Text

ot
Typewritten Text

ot
Typewritten Text



RandabeRg kommune
kommuneplan 2009 – 2022 
VedTaTT I kommuneSTYReT 12.11.2009.
SIde 72

Risiko og sårbarhet
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Beredskap er noe vi må planlegge for 
i rolige tider.

Som kommune har vi en lang kystlinje med 
hav på tre kanter. En ressurs, og en utfordring 
den dagen noe skulle skje. Vi har stor lufttrafikk 
over våre hoder. Vi har dype tunneler som 
går under sjøen. Vi har et landbruk som kan 
rammes av alvorlige sykdommer. 

Det er mange områder hvor noe kan gå galt
Spørsmålet vi må ta stilling til, er hvor mye av dette som er vårt ansvar å 
dekke oss mot – og hvordan vi skal kunne finansiere en troverdig beredskap 
over tid. Til enhver tid.



RandabeRg kommune
kommuneplan 2009 – 2022 
VedTaTT I kommuneSTYReT 12.11.2009.
SIde 74

Slik vil vi ha det:

Randaberg kommune 
skal til enhver tid 
være godt forberedt 
på mulige kriser.
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Slik gjør vi det: Samfunnet vårt er sårbart. 
Vi vil derfor arbeide for at mulige kriser blir 
bedre forberedt.

Noe vi oppnår ved:
• å etablere et nært samarbeid med nabokommunene for å gjennomføre  
 risiko og sårbarhetsanalyser
• å innarbeide sårbarhet og risikoanalyser som en del av de faste rutinene i  
 organisasjonen
• å utarbeide felles kriseplaner med nabokommunene og nødetater for  
 kriser som berører flere kommuner
• å øke kunnskapen om risikovurderinger hos kommunens ansatte
• å ha risiko og sårbarhetsanalyse som en del av alle prosjekter hvor det er  
 naturlig
• å gjøre de investeringer som er nødvendige for å opprettholde en  
 realistisk og god beredskap mot mulige katastrofer

Visste du at ...
 
 .. at Byfjordtunnellen er 5,8 km lang.
 
 .. på Norsk Vegmuseum på Fåberg finnes 
det en modell av Byfjordtunnellen. 
 
 .. Randaberg kommune samarbeider med 
nabokommunene på NordJæren og Bran-
nevsenet om å lage ... 
 
 .. Jan Kåre er riskiovurdert .. 
 
 .. 15 er skfirtst
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2 
Arealdelen
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Randaberg er en 
kommune med store 
grøntområder. Det er 
en ressurs som vi må ta 
vare på for å ivareta den 
livskvaliteten som skal 
prege samfunnet vårt. 
Våre grønne fellesområder utgjør nesten 
65 prosent av kommunens areal. For å sikre den 
verdien dette er, har vi innført en 40-års grense 
for langsiktig landbruk.
 
Når vi bygger nye boområder eller 
næringsbygg, må det ikke true våre grønne 
fellesområder. Beplantning skal være en viktig 
og integrert del av alle arkitektoniske og 
arealmessige planer.
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Randabergfjellet
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Målet er å gjøre Randabergfjellet til et attraktivt 
friluftsområde for innbyggerne og folk i hele 
regionen

Det vil bli tilrettelagt for varierte og spennende 
opplevelser innenfor de kvaliteter som naturen 
her gir. Randabergfjellet skal igjen bli 
møteplassen slik det naturlig var fra gammelt av. 

Randabergfjellet var i hundrevis av år det mest sentrale stedet i bygda. 
Gjennom tider har folk samlet seg her på fjellet med utsikt over både  
innseilingen til Ryfylke og Stavanger, Utstein Kloster og nordover langs 
kysten. I folkevandringstiden var det bygdeborg her.  

Senere var Randabergfjellet det mest sentrale stedet i bygda med storgarden 
til Jon Torbergsson. Det var kirke her frem til midten på 1800-tallet, da 
kirken ble flyttet og bygget ny i sentrum i 1845. I dag kan vi se restene etter 
den gamle kirkegården på østsiden av fjellet.  

Randabergfjellet har siden begynnelsen av 1900-tallet vært festplassen i 
bygda. 
Her ble for eksempel 17. mai feiret frem til Forsvaret stengte området i 
1948. Etter at Forsvaret reduserte sin virksomhet på fjellet, har Randaberg 
kommune fått tilbakeført store deler av arealet. Forsvaret har beholdt  
cirka 23 mål, Statsbygg har overtatt bygningene, mens Randaberg  
kommune har overtatt cirka 53 mål. 

Visste du at ...
 
.. at det har stått kirke på Randabergfjellet. 
frem til 1847.   
 
 .. Jon Torbergson hadde storgard på Ran-
dabergfjellet på 1100-tallet. 
 
 .. Jon Torbergson var svigersønn til Erling 
Skakke. 
 
 .. Erling ”Skakke” Ormsson, født 1115 og 
død 18. juni 1179, var norsk stormann i 
borgerkrigstiden bodde på ”Studla”(i dag 
kalt Støle) i Etne.  
 
 .. Erling Skakke døde i slaget på Kalvskin-
net i 1179. Hans sønn var konge over 
Norge fra 1161 til 1184.

 .. Randabergfjellet er  70 meter høyt, men 
at kommunens høyeste fjell er Sigalhaugen 
som er xx meter.-  
 
 .. altertavlen i Randaberg kirke stod tidli-
gere i kirken på Randabergfjellet.  
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Slik vil vi ha det:

Utvikle stedet som et 
regionalt natur- og 
opplevelsesområde. 
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Slik gjør vi det: 

• Legge til rette for turveier til gode utsiktspunkter 
• Etablere skjermede samlingssteder med muligheter for sosiale aktiviteter,  
 grillmuligheter og lignende
• Etablere et platå som arena for festarrangementer, konserter og lignende  
 i friluft
• Skjerme en del av ”urskogen” og løpegravene til opplevelse for barn 
 og unge
• Utvikle bunkersene til interessante kulturobjekter som gir opplevelser
• Etablere informasjonstavler om Randabergfjellet og tilknytningen til  
 Tungenesveien og Sandestranden
• Universell tilrettelegging der det er hensiktsmessig
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Biologisk mangfold



SIde 85

Vi begynner med å kartlegge mangfoldet

Biologisk mangfold er en fellesbetegnelse  
på alle former for liv som finnes på jorda.  
Dette gjelder alle arter dyr, planter, sopp og 
mikroorganismer på landjorda og i sjøen.

Trusler mot biologisk mangfold vil generelt være endret arealbruk, 
introduksjon av fremmede organismer, overhøsting og forurensninger.

Randaberg kommune er en relativt liten kommune i utstrekning, og store 
deler er dyrket eller bebygd. Vi anser det derfor som spesielt viktig å bevare 
de resterende områdene i kommunen som er viktige for biologisk mangfold. 
Vi har derfor utført en kartlegging av biologisk mangfold i Randaberg. 

Mange av de mest verdifulle områdene i Randaberg ligger langs kysten 
og er allerede vernet. I tillegg finnes det blant annet flere myrer og 
skogsområder som er viktige å bevare. Det samme gjelder Visteholmen 
og Hålandsholmen som begge er viktige for fugle- og dyrelivet.
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Slik vil vi ha det:

Bevare arealer som er 
bærere av opprinnelige 
naturtyper i Randaberg 
for å gi innbyggerne 
gode opplevelser i et 
variert kulturlandskap.
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Slik gjør vi det: 

• Kommunen og Jæren Friluftsråd utarbeider skjøtselsplaner for egne  
 områder
• Prioriterte naturområder for biologisk mangfold er markert på kartet i  
 kommuneplanen. Det lages restriksjoner på sårbare arealer for truet  
 dyre- og planteliv
• Gi alle kunnskaper om nødvendigheten av et biologisk mangfold
• Stimulere grunneiere til å ta i bruk offentlige tilskuddsordninger for  
 skjøtsel av verdifulle arealer

Visste du at ...
 
 .. Randaberg har 26 km strandlinje. 
 
 .. rullesteinsvollen Børaunen er en av de 
største i sitt slag i Nord-Europa. 
 
 .. Børaunen er et fuglefredningsområde. 
 
 .. det har vært et stort vann på Bø, ”Bøvat-
net”, som ble først uttappet på 1900-tallet. 
 
 .. store deler av kyststripen i Randaberg er 
vernet som landskapsverneområde.  
 
 .. kyststripen fra Vistnes til Randabergvika 
er naturverneområde.
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Miljø og energi
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Betydningen av å se det store bildet

Randaberg er en kommune som ytre sett  
har få miljøproblemer. Det er relativt lite  
forurensning fra trafikk og industri, og vi har 
stort sett kontroll på avfall og avløp. 

Unntaket er Hålandsvatnet som er noe preget av forurensning og har vært 
det i en årrekke. I 2005 og 2006 gjorde Rogalandsforskning undersøkelser 
av vannet som viser at nesten 60 prosent av forurensningen stammer fra 
avløp fra boliger. Derfor vil vi sammen med Stavanger kommune bygge 
nytt avløpsanlegg rundt Hålandsvatnet. Dette vil bidra til å sikre en 
tilfredstillende vannkvalitet. Like fullt bør vi ha fortsatt fokus på dette 
vannet i årene fremover.

Behovet for å se det store bildet
Problemer med utslipp av klimagasser, farlige kjemiske forbindelser og 
press på naturens mangfold har en rekke årsaker – ikke bare i nærings- 
virksomhet, men også i vår levemåte. Derfor er det viktig å se Randaberg  
i et større perspektiv. 

Redusert energibruk og renere energi blir stadig viktigere, og som kom-
mune har vi et ansvar for å legge til rette for fremtidrettede løsninger. Dette 
gjelder både egne bygg og nye utbyggingsområder. Miljø- og energiløsnin-
ger skal vi satse på!
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Slik vil vi ha det:

Randaberg skal være en 
miljø- og energivennlig 
kommune.
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Slik gjør vi det: 

• Jobbe for å redusere energibruk i egne bygg og ved tilrettelegging av nye  
 byggeområder 
• Jobbe for bruk av renere energi.
• Velge ut energiløsninger basert på miljømessige og økonomiske hensyn i 
 det enkelte tilfellet
• Legge til rette for ytterligere utvikling av kildesorteringsordninger

Visste du at ...
 
 .. hver innbygger i Randaberg produserte 
325 kilo avfall i 2005. 
 
 .. det meste av kloakken i regionen renses i 
Randaberg (IVAR-anlegget). 
 
 .. det er bygget to renseparker langs 
Hålandsvatnet. 
 
 .. utslipp av klimagasser i Norge har økt 
med 5 prosent siden 1999,.
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Randaberg er en  
kommune med føttene 
godt plassert i fortid  
og nåtid. Hva med 
fremtiden? 
Vi er en tradisjonsrik og stolt landbruks- 
kommune. Vi er en like stolt industrikommune 
med bedrifter som hevder seg godt inne olje- 
og gassnæringen. Oppgaven vår blir å legge til 
rette for et like sterkt og levekraftig næringsliv  
i fremtiden også.
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Landbruk
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Randaberg er en landbrukskommune.  
Her vil det være aktivt landbruk i et  
fremtidig perspektiv. Godt jordsmonn og lang 
vekstsesong gir svært gode betingelser  
for landbruk.

Landbruket har gjennomgått store omstillinger 
de siste årene. Økende effektivitetskrav sammen 
med økende internasjonal påvirkning, har 
endret familiebruk-strukturen til større enheter 
med samdrifter eller spesialisert produksjon.

Areal er en viktig og sårbar ressurs som kommunen vil ta vare på gjennom 
en aktiv arealpolitikk som ivaretar landbrukets interesser.

Kulturlandskapet blir formet av landbrukets aktører og bonden er ofte 
også eier av landskapet. Det er et mål at kulturlandskapet skal tilrette-
legges bedre for ferdsel og friluftsliv. Langsiktig grense for landbruk (40-års 
perspektiv) slik den er nedfelt i kommuneplanen, er ikke bare en beskyttelse 
av landbruksområder og en ytre grense for tettstedsvekst, men en grønn 
grense som sier ”velkommen ut i kulturlandskapet”.
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Slik vil vi ha det: 

Sikre forholdene for  
et livskraftig landbruk ved 
å opprettholde jordbruks-
arealet i kommunen til  
matproduksjon. 

Bevare miljø- og 
kulturlandskapsgodene
i landbruksområdet
og legge til rette for  
flerbruk av 
kulturlandskapet. 
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Slik gjør vi det: 

• Gi gardbrukerne forutsigbarhet for jordbruksdrift ved å sikre 
 produksjonsgrunnlaget gjennom kommuneplanen
• Stimulere til bruksrasjonalisering
• Bistå brukerne ved etablering av spesialproduksjoner, tilleggsnæringer, 
 økologisk drift og prosjekter for økt verdiskaping
• Unngå driftsproblem og infiltrasjon av andre bruksinteresser i  
 Landbruk-, natur- og friluftslivsområdet (LNF-området) ved å utarbeide  
 retningslinjer til kommuneplanen ved bruksendring og dispensasjoner

 
Slik gjør vi det: 

• Utfylling, oppdyrking og kultivering av utmark og ugjødslet areal skal  
 normalt ikke godkjennes
• Prioriterte naturområder med biologisk mangfold er markert i 
 kommuneplanen og det lages bestemmelser for bevaring mot inngrep 
• Kommunen samarbeider med grunneierne om renseparker og lignende  
 for avrenning fra landbruksarealer 
• Planlegge og tilrettelegge fellesgoder i kulturlandskapet. Turveitilbudet  
 økes i samarbeid med grunneierne  
• Oppmuntre til bruk av garden som pedagogisk ressurs; aktiviteter for  
 skole, helse- og sosialomsorg

Visste du at ...
 
 .. i 1999 var det 292 gårdsbruk i drift i Ran-
daberg. I 1992 var det 174 gårdsbruk i drift, 
og i 2006 var dette tallet cirka 90. 
 
 .. 80% av alle gårdsbruk i Randaberg har 
husdyrhold. 
 
 .. 60% av arealet er produktiv jordbruks-
jord, av dette er 53 % av arealet leiejord. 
 
 .. grønnsaker som vokser ute på jordet 
uten kunstig varm (på friland) var i 1969 
på 340 dekar. I 2004 på 1704 dekar (ikke 
medregnet poteter). 
 
 ..  kvotetall i 1999 var på 6 millioner liter 
melk. I 2005 var kvotetallet på 4,5 millioner 
liter melk. 
 
 .. antall sau er fordoblet i en 5-års periode 
fra 1999 til 2004. 
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Annen næring

Gjennom strategisk næringsplan for 
Stavanger-regionen 2005 – 2020 har 
Randaberg kommune sammen med 13 andre 
kommuner i regionen laget en plan som 
fokuserer på de regionale utfordringer og 
muligheter. Gjennom denne planen får vi et 
sterkt samarbeid i regionen. 

Dette gir oss muligheter til å nå mål som er større enn den enkelte 
kommune vil kunne oppnå på egen hånd. Planen er ikke en samlet sum av 
alle kommunenes mål og strategier, men mer muligheter og utfordringer 
vi står sammen om.

Stavanger-regionens næringsliv er sterkt eksponert for internasjonal  
konkurranse. Regionens bedrifter, forsknings- og kunnskapsvirksomheter 
må konkurrere med land med billig arbeidskraft, avansert teknologisk  
kompetanse og høy økonomisk vekst. Dette bidrar til prispress og økt 
fokus på kostnadskutt. Globale trender gir et bilde av de tendenser som vil 
påvirke regionen både i forhold til utfordringer og muligheter i en videre 
globaliseringsprosess.

I et næringsliv har også detaljhandelen sin naturlige plass. Den grønne 
landsbyen skal være en vital landsby der det er godt å leve, bo og arbeide.  
Vi ser for oss et sentrum preget av mangfold av mindre butikker, hånd-
verkere, kafeer og spisesteder, kiosker, servicefunksjoner og kontorer.
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Slik vil vi ha det:

Randaberg kommune 
skal være en attraktiv 
kommune for ny og 
etablert nærings- 
virksomhet. 
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Slik gjør vi det: 

• Randaberg kommune vil delta aktivt for å fremme målene i felles  
 strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 
• Legge til rette for videre næringsutvikling i Mekjarvik
• Prioritere og utvide nåværende næringsområder fremfor å etablere nye 
• Tilrettelegge næringsområder for lettere og mindre næringsvirksomheter 
• Videreutvikle sentrum som senter for handel, kulturaktiviteter og  
 møtested 
• Ha hovedfokus på sentrumsutvikling
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Boligbygging 
Nord-Jæren har cirka 250.000 innbyggere 
og er en av de mest dynamiske regionene i 
landet i utviklingen av næringsvirksomhet og 
arbeidsplasser. 

Regionen er attraktiv for mangfoldige typer virksomheter og som 
boområde. Den har god kommunikasjon både til innland og utland, og 
liv og aktivitet er tydelig preget av et spennende internasjonalt miljø. 
Rogalands natur og milde klima appellerer til utstrakt bruk av området 
både til turer og rekreasjon. 

Befolkningsveksten har vært jevnt høy de siste 40 årene, og den ser ut til å 
fortsette på omtrent samme nivå  i lang tid fremover. Om nye 40 år vil det, i 
denne regionen, trolig bo godt over 350.000 innbyggere her, det vil si cirka 
100.000 flere enn i dag. 

”Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren” strekker seg frem til 
2040. Randaberg er en av ti kommuner som omfattes av denne planen. 
Planen viser tydelig den veksten som kommer. Denne utviklingen vil føre til 
en dynamisk endring og vekst i boområdene, og det må settes av nye arealer 
for å dekke det økte boligbehovet. 

Fortettingspotensialet i regionen er et anslag på hvor mange boliger som 
vil kunne bygges i 40 års perspektivet innenfor dagens tettstedsareal. 
Gjennom fylkesdelplanen har det vært en forutsetning at det aller meste av 
regionens fortettingspotensiale finnes i de to byene Stavanger og Sandnes. 
Fortettingspotensiale til de omkringliggende kommune er anslått til å være 
10 prosent av beregnet fremtidig boligbehov. I samsvar med fylkesdelplanen 
utgjør dette en boligbygging på 3,5 boliger per daa. Randaberg kommune 
har lagt dette inn i sin boligpolitiske handlingsplan. 
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Boligbygging
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I den boligpolitiske handlingsplanen som er  
vedtatt, er det trukket opp retningslinjer for 
utbygging av nye boligområder. 

Innen hovedutbyggingsområdene er det en 
forutsetning at kommunen tar en sentral rolle i 
forhold til tilrettelegging. Kommunen erverver 
grunn, foretar nødvendig detaljplanlegging, samt 
opparbeidelse av vann, veg og kloakk.

De enkelte delområder utbygges enten i regi av selvbyggere eller av private 
utbyggere i henhold til utbyggingsavtale.

Nye boligarealer
De siste boligarealene i Sentrum Vest ble tildelt i 2006. Fra og med 2007/08 ble 
boligbyggingen flyttet til Vestre Goa.

Det skal legges opp til en befolkningsvekst i planperioden på rundt 1,2 prosent 
per år, noe som representerer et boligbehov på totalt omtrent 950 boliger – 
eller cirka 70 boliger per år. Det er i dagens plan en arealreserve som tilsvarer 
omtrent  
600 boliger. Vi må avsette nye arealer på til sammen cirka 100 dekar i nytt  
planforslag.

Boligbygging og press på skolene
En befolkningsframskrivning basert på forutsatt vekst tilsier en økning av  
elevtallet i grunnskolen fra cirka 1650 i 2006 til cirka 1750 i 2022.  
Utfordringene er størst på Harestad skole som i 2009/1010 kan få opp til 
750 elever. For ikke å overstige dette elevtallet i planperioden, må byggingen  
av nye boliger i en fireårsperiode etter Vestre Goa blir gjort på Grødem.
 
Nybygging og kollektivtrafikken
”Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren” forutsetter at nybygging 
styrker opp under hovedruter for kollektivtrafikken. Dette innebærer utvikling 
på aksen mellom Sentrum og Grødem, samt på arealer øst for E39.
Nye arealer i planforslaget kommer i hovedsak ikke i konflikt med den  
langsiktige grensen for landbruket. Unntaket er et mindre areal mellom den nye 
veien som er foreslått mellom Goaveien og Kverneviksveien, samt Viste Hageby.
Totalt innebærer planforslaget rundt 200 dekar nytt boligareal
Dette er noe høyere enn behovet, men dette er gjort av avgresnings  
(arronderings)- og planmessige grunner.  
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Slik vil vi ha det:

Etablere boligområder 
på en slik måte at de 
ivaretar miljøkrav, 
ulike innbyggerbehov 
og fremmer trivsel, 
mangfold og sikkerhet. 
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Slik gjør vi det: 

• Gjennomføre levekårsundersøkelser i de største boområdene
• Gjennomføre boligbygging i samsvar med Plan for langsiktig byutvikling 
 for Jæren (3,5 boenheter pr. dekar.)
• Planlegge boligområder med lavenergiboliger og krav til alternative  
 energibærere
• Ivareta boligbyggingstakten med en årlig gjennomsnittlig  
 befolkningsvekst på 1,2 prosent
• Sørge for at boligbygging er i samsvar med kommunens Boligpolitiske  
 handlingsplan
• Balansere boligbyggingen på en slik måte at den utnytter elevkapasiteten  
 på skolene optimalt
• Planlegge nye boligarealer slik at de ikke kommer i konflikt med 
 langsiktig grense for landbruk

Visste du at ...
 
 .. det var 2 765 eneboliger i Randaberg per 
1.1.2005. 
 
 .. det er 175 tilrettelagte kommunale boli-
ger i Randaberg. 
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Samferdsel
Handlingsplanen for ”Transportplan Jæren 
2005 – 2015” har som mål å utvikle et  
miljømessig og samfunnsmessig godt transport-
system. Disse målene søkes løst gjennom en 
bevisst satsing på universelt utformede og  
miljøvennlige transportformer og en videre-
utvikling av viktige hovedveger for nærings-
trafikken inkludert terminaltilknytninger. 

Transport til, fra og innad i en liten kommune gir mange muligheter. 
Det er korte avstander i kommunen og inn til de større sentra i regionen. 
Hvilket transportmiddel som velges, avhenger av flere faktorer, som 
tilgjengelighet til kollektivtransport, gang og sykkelveier, vegnettet og par-
keringsmuligheter. Randaberg ønsker å legge til rette for mer bruk av sykkel 
for barn og unge, voksne og eldre  til skole, jobb, fritidsaktiviter 
og til tur og naturopplevelser.

I regi av transportplanarbeidet på Nord-Jæren er det foretatt en total 
omlegging av kollektivrutestrukturen. Omleggingen innebærer en betydelig 
styrking av kollektivtilbudet. Vi ønsker å legge til rette for økt bruk av  
kollektivtransport gjennom direkte forbindelser til sentrum i Randaberg. 

Randaberg kommune skal være en miljø og energivennlig kommune. For 
å bidra til å utvikle et miljøvennlig og konkurransedyktig kollektivtilbud 
for innbyggerne i kommunen, vil vi rette fokus fremover mot en fremtidig 
bybane, som kan strekke seg ut til vår grønne landsby på en mer  
miljøvennlig måte. 
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Veinett

Slik vil vi ha det:

Legge til rette for et 
vegnett som ivaretar 
trafikkavvikling på en 
sikker og effektiv måte.
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Satsingen på veinettet i Randaberg frem 
mot 2022 gjelder hovedsakelig opprusting 
av E39 til stamvegstandard, bygging av 
Rogfast, samt etablering av ”Terminal-
tangenten”. 

Dessuten vet vi at problemet med gjennom-
kjøring i Viste Hageby vil bli forverret ved 
utbygging av ”Vestre Goa”. Derfor må vi finne 
en tilfredsstillende løsning på dette problemet.

Slik gjør vi det: 

• Være en pådriver for etablering av terminaltangenten  
 (Kverneviksveien – Dusavik)
• Utvikle E39 til fullverdig stamvegstandard
• Sikre bedre forbindelse Goavegen – Kverneviksvegen (Vestre Goa)
• Etablere ny forbindelse E39 – Randabergveien
• Følge opp kravene til differensiert vegnett knyttet til gode systemer  
 for adkomstveg, samleveg og hovedveg
• Heve standarden på fylkesveinettet 
• Oppgradere det kommunale vegnettet
• Skåne sentrum for gjennomgangstrafikk
•  Krav til trygge oppvekstvilkår herunder trafikksikker skoleveg for alle 
    boligområder innen kommunen. 

Visste du at ...
 
 .. hovedstamveien E39 mellom Kristian-
sand og Trodnheim går gjennom Randa-
berg.  
 
 .. i fylket er det 1 807 km med fylkesveier,  
dette utgjør ca. 30% av det samlede offent-
lige vegnettet i Rogaland. Riksvegnettet er 
til sammenligning 1.172 km langt. 

 .. i den enkelte kommune i Rogaland 
representerer fylkesvegnettet mellom 15% 
og 80% av samlet offentlig vegnett.
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Tur-, gang- og  
sykkelveier
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Nettet av turveier har både en rekreasjonsverdi 
og en transportfunksjon, og per i dag er det 
bygget 10,7 kilometer turveier,  
samt 2,9 kilometer kombinasjonsanlegg  
i samarbeid med landbruket. 

Det er et mål at man i forhold til de sentrale boligområdene har tilgang 
på turmuligheter i eget nærmiljø på minimum tre kilometer. Vi må derfor 
styrke turveimulighetene i sentrum og på Grødem. Samtidig må merking og 
belysning få større fokus.

Kommunen har i dag 21,6 kilometer gang- og 
sykkelveier. Tradisjonelt har man sett på gang- 
og sykkelveier som et trafikksikringstiltak, men 
vi må ikke glemme at disse også har en viktig 
transportfunksjon. 

Derfor er det viktig at vi får til en sammenheng i nettet gjennom  
tettstedstrukturen med kobling til viktige målpunkt i kommunen som  
for eksempel friområder og grønnstrukturer. Videre utbygging av gang-  
og sykkelveinettet bør også sees i et regionalt perspektiv.
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Slik vil vi ha det:

Gi regionens innbyggere 
tilgang til kommunens 
naturområder og fremme 
folkehelse, fysisk aktivitet 
og gode opplevelser.

Randaberg kommune skal 
ha et sammenhengende 
gang- og sykkelvegnett
som er trafikksikkert 
og som sikrer fram-
kommelighet. 
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Slik gjør vi det: 

• Stimulere grunneiere til å gjøre kulturlandskapet tilgjengelig gjennom  
 bruk av offentlige støtteordninger
• Legge til rette for turmuligheter i nærmiljøet (minimum 3 kilometer  
 lengde på turveg i en avstand av 500 meter)
• Merke informasjonstavler ved viktige kulturminner og lignende
• Legge til rette for universell bruk der det er mulig
• Foreta merking av turstier

Slik gjør vi det: 

• Sikre sammenheng mellom tettstedsstrukturen (Grødem, sentrum,  
 Viste og Goa)
• Sikre tilgang til viktige målpunkt (Tungenes, Sandestranda, 
 Vistnestunet etc.)
• Sikre tilgang til friområdene og grøntstrukturene i kommunen

Visste du at ...
 
 .. det er 21,6 km gang- og sykkelsti i 
en kommune på totalt 24 km2.
 
 .. Turstien rundt Håalandsvatnet er 
tilrettelagft for rullestolbrukere. 
 
 .. det er tilrettelagt egen fiskeplass for 
rullestolbrukere ved Hålandsvatnet. 
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Kollektivtransport

Slik vil vi ha det:

Bidra til å utvikle 
et miljøvennlig og 
konkurransedyktig 
kollektivtilbud 
for innbyggerne i 
Randaberg kommune.
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Kommunen betjenes i dag av to hovedruter, 
stamruter: Stavanger-Dusavik-Grødem- 
Sentrum og Stavanger-Kvernevik-Viste Hageby.

Gjennom arealplanleggingen skal det legges til 
rette for en effektiv kollektivbetjening.

Fra kommunens ståsted er det to problemstillinger knyttet til dagens rute-
system:
1. Det må sikres bedre forbindelse mellom Viste Hageby-Endrestø-Vestre  
 Goa-kommunesenter 
2. Gjennomkjøring i Viste Hageby må reduseres

For å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt må vi jobbe målrettet 
for å få økt frekvens, redusert reisetid og konkurransedyktige priser. 
Et takstsystem med én pris i hele regionen vil være ett viktig bidrag til 
å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt.

Slik gjør vi det: 

• Arbeide for å få videreført en framtidig bybane til Randaberg
• Sikre god kollektivbetjening av de enkelte byggeområdene
• Arbeide for økt frekvens, redusert reisetid og konkurransedyktige priser
• Utnytte og legge til rette gang- og sykkelvegnettet for transportsyklisten
• Etablere god infrastruktur knyttet til holdeplasser
• Styrke stamrutenettet ved planlegging av nye byggeområder
• Hyppigere direkteforbindelser til sentrum
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Småbåthavner

Slik vil vi ha det:

Legge til rette for 
at kommunen har et 
godt og velfungerende 
båthavntilbud for 
fritidsbåteiere.
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Det er et stort behov for flere fortøynings- 
plasser for småbåter. Dette er ikke bare en  
kommunal utfordring, men en regional.

Mulighetene for å anlegge nye, store 
småbåtanlegg i Randaberg er begrenset. 

En betydelig del av vår strandsone er landskapsvernområde. Det er kun på 
strekningene Mekjarvik–Ryggstranden og Vistnesvågen–Viste Hotell hvor 
det kan være aktuelt med nyetableringer. Likevel er store områder allerede 
båndlagt med arealer for næring eller bolig også her.

Å utvide eksisterende havner, samt få til en mer rasjonell utnyttelse av disse 
har førsteprioritet. 

Slik gjør vi det: 

• Utvikle og utnytte nåværende havner på en best mulig måte med særlig  
 vekt på Tungevågen og Skiftesvik båthavn
• Utvikle eksisterende småbåthavner
• Delta i interkommunale prosjekter for å utvikle et regionalt tilbud som i  
 størst mulig grad sikrer fritidsbåteiere et båthavntilbud
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Parkering

Slik vil vi ha det:

Parkeringsløsninger 
skal være med å gjøre 
den grønne landsbyen 
levende.
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Parkering skal legges til rette på en slik måte at 
den fremmer trafikksikkerhet, 
tilgjengelighet og trafikkmiljø. Og den 
skal være i samsvar med kommunens 
overordnede planer.

Slik gjør vi det: 

• Anlegge parkeringsplasser på en slik måte at de ivaretar naturmiljøet i 
 naturområdene
• Utarbeide en ny parkeringsnorm for Randaberg kommune som er i  
 samsvar med regionale føringer
• For å unngå unødig arealbruk og miljøbelastning i sentrum anlegges  
 parkeringsplasser under jorda eller i egne parkeringsbygg
• Vurdere innføring av avgiftsbetaling for parkering i Randaberg sentrum 
 (dette for å finansiere gode og miljøriktige parkeringsløsninger)
• Sikre gode løsninger for handikappede
• Sikre gode parkeringsplasser for sykkel
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Les mer om planen på 
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