Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

Planer og plandokumenter etter plan og bygningsloven
Kommuneplan,
PBL
Rullering av gjeldende
samfunnsdel
plan

Forvaltning

Oppstart siste
halvdel 2020- ferdig
første halvdel 2021.

Kommuneplan, arealdel

PBL

Forvaltning

2021

Overordnet ROS

Lov om
kommunal
beredskaps-plikt

Rullering av gjeldende
plan
Rullering av gjeldende
plan

Forvaltning

Beredskapsplan

Lov om
Rullering av gjeldende
kommunal
plan
beredskaps-plikt

Forvaltning

2023, etter
rullering av
kommuneplan og
sentrumsplan
2023

Helsemessig og sosial
beredskapsplan

Lov om
Rullering av gjeldende
kommunal
plan
beredskaps-plikt

Levekår-Stab

2023

Forvaltning

2022

Vann og avløp,
flomsikring
Vann og avløp,
flomsikring

2019-2020

Kommunedelplaner
Sentrumsplan

Plantype

Kommunedelplan PBL

Reguleringsplaner
Detaljregulering Sokna del PBL
1
Detaljregulering Sokna del PBL
2

Planstatus og
beskrivelse

Behovsvurdering

Må revideres samtidig med
overordnet ROS-analyse for
kommunen

Rullering av gjeldende
plan
Utarbeiding av ny plan

Igangsatt

Utarbeiding av ny plan

Oppstart etter at detaljregulering
Sokna del 1 er vedtatt

2021

Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Plantype

Planstatus og
beskrivelse

Behovsvurdering

Strandaveien, etablering
av nytt boligfelt

PBL

Utarbeiding av ny plan

Det er blitt gjennomført forprosjekt, Næring og eiendom
og kommunestyret har vedtatt en
utsettelse av denne planen til
rullering av kommuneplanens
arealdel er vedtatt, og den har lagt
føringer for reguleringsplanen.

Må behovsavklares
etter rullering av
kommuneplanens
arealdel

Reg. plan Øyno II

PBL

Utarbeiding av ny plan

Regulering av Øyno II påstartes etter Næring og eiendom
at det er solgt unna flere tomter i
Øyno I.

Må behovsavklares
etter salg av tomter
i Øyno I

Reg. plan vei og GS vei til
Øyno

PBL

Utarbeiding av ny plan

Planer og styringsdokument etter kommuneloven
Årsbudsjett
Kommune-loven Årlig rullering
Økonomiplan med
handlingsprogram
Årsmelding og regnskap

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

Prosjektstyring

Økonomi

Årlig

Kommune-loven Årlig rullering

Økonomi

Årlig

Kommune-loven Årlig rullering

Økonomi

Årlig

Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Plantype

Planstatus og
beskrivelse

Behovsvurdering

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

IKT
IKT-plan

Temaplan

Rullering av gjeldende
plan

Strategiplan for kommunens
IKT
IKTsatsning -Kommunikasjonsform Tilgjengelighet for publikum Driftsform, egen eller leid Kompetansebehov - ersonell behov Strategiplan for kommunens
IKTsatsning
- Kommunikasjonsform
- Tilgjengelighet for publikum
- Driftsform, egen eller leid
- Kompetansebehov
- Personell behov
- Velferdsteknologi-infrastruktur
- Infrastruktur breibånd

Kultur og oppvekst
Kulturskoleplan

Temaplan

Rullering av gjeldende
plan 2017-2022

Levekår -Kultur

2022

Kulturminneplan

Temaplan

Rullering av gjeldende
plan, 2015-2025

Levekår - Kultur

Bibliotekplan
Handlingsplan for gode
oppvekstvilkår i Sokndal

Temaplan
Temaplan

Utarbeiding av ny plan
Rullering av gjeldende
plan, 2018 - 2021

Levekår - Kultur
Levekår - Oppvekst

2025, ikke
inneværende
planperiode
2020
2021

Prioriteres i denne
planperioden

Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Plantype

Planstatus og
beskrivelse

Plan for interkommunalt
barnevern

Temaplan

Kompetanseplan skole

Behovsvurdering

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

Utarbeiding av ny plan

Levekår - Oppvekst

2020

Temaplan

Rullering av gjeldende
plan, årlig

Levekår - Oppvekst

2020/2021

Helse- og omsorg
Levekårsplan

Temaplan

Utarbeiding av ny plan

Levekår - Stab

2021

Folkehelseplan

Temaplan

Årlig- beskriver tiltakene Nødvendig for tilskudd og
Levekår - Stab
i folkehelsearbeidet.
kunnskapsbasert systematisk
folkehelsearbeid.
Oversiktsdokumentet for folkehelse
rulleres hvert fjerde år, mens
handlingsdelen revideres årlig

2024

Boligsosial handlingsplan

Temaplan

Rullering av gjeldende
plan, 2016-2020

2020

Sentrale satsninger innen levekår i
et fireårsperspektiv herunder:
- Statlige reformer blant annet leve
hele livet, samhandlingsreformen
med flere.
- Velferdstekneologi
- Framskrevet eldre befolkning-nye
boformer

Levekår - Stab

Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Plantype

Planstatus og
beskrivelse

Rusmiddelpolitisk
handlingsplan

Temaplan

Smittevernplan

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

Rullering av gjeldende
plan, 2017-2021

Levekår - Stab

2021

Temaplan

Rullering av gjeldende
plan, 2019-2023

Levekår - Stab

2023

Plan for psykososialt
kriseteam
Handlingsplan mot vold i
nære relasjoner
Personal og kompetanse
Lønnspolitisk plan

Temaplan

Utarbeiding av ny plan

Levekår - Stab

2020

Temaplan

Utarbeiding av ny plan

Levekår - Stab

2020-2024

Temaplan

Personal

2020

Retningslinjer for
arbeidsgiverpolitikken
Handlingsplan for
inkluderende arbeidsliv

Temaplan

Rullering av gjeldende
plan
Rullering av gjeldene
plan
Rullering av gjeldende
plan

Personal

2020

Personal

2019-2022

Temaplan

Næring
Ny strategisk næringsplan Temaplan
for Sokndal

Utarbeiding av ny plan

Behovsvurdering

Plan for å fremme og tilrettelegge
Næring og eiendom
forhold for næringslivet i Sokndal.
Forrige plan ble vedtatt frem til
2013, derfor er det behov for
utarbeiding av en ny plan. Som et
ledd i planen skal det også ses på
reiseliv og mulighetene for
videreutvikling av primærnæringene.

2020

Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Plantype

Tiltaksstrategi for spesielle Temaplan
miljøtiltak i jordbruket
(SMIL) og til nærings og
miljøtiltak i skogbruket

Planstatus og
beskrivelse

Behovsvurdering

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

Rullering av gjeldende
plan

Ble vedtatt i februar 2020

Jordbrukssjef

2020

Infrastruktur og teknisk
Hovedplan vann, avløp og Temaplan
Utarbeiding av ny plan
overvannshåndtering
Drikkevannsforskriften, Vannforurensningsforskriften
Forurensningsloven

Kommunen må ha en plan og
Vann og avløp
strategi for videre utbygging og
vedlikehold av eksisterende anlegg
og behov for nye investeringer.
Dette for å kunne oppfylle krav i
gjeldene regelverk og sikre
innbygerne et godt drikkevann.
Klimaendringer medfører
utfordringer knyttet til overvann og
drikkevannskvalitet, og må tas høyde
for i planleggingen.

2021

Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Plantype

Nytt reservedrikkevann

Rekelandsbekken/
Høydalsbekken

Planstatus og
beskrivelse

Behovsvurdering

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

Arealplan, detalj- Utarbeiding av ny plan
regulering etter
PBL, for
gjennomføring av
tiltak

Formålet for dette anlegget må
hensynstas under rullering av
kommuneplanens arealdel:
Vanntårn/høyde-basseng Frøyland,
Drikkevannskilden, trase for rør,
vann-behandlingsanlegg- Skitmyr

Vann og avløp

2020

Arealplan etter Utarbeiding av ny plan
PBL, Detaljregulering for
gjennomføring av
tiltak.

Denne detaljreguleringen vil inngå
som en Området ligger innenfor
områdene til planlagt
deltajregulering av Sokna del 2,
jamfør vedtatt planprogram del av
flomsikringsprosjektet

Vann og avløp

2021

Krossbekken/Fardalsbekke Arealplan etter Utarbeiding av ny plan
n
PBL, Detaljregulering for
gjennomføring av
tiltak.

Denne detaljreguleringen vil inngå
som en Området ligger innenfor
områdene til planlagt
deltajregulering av Sokna del 2,
jamfør vedtatt planprogram del av
flomsikringsprosjektet

Vann og avløp

2021

Planstrategi 2020-2024
Navn på Plan

Plantype

Klima og energiplan

Sokndal Sokn,
handlingsplan 2017-2020

Temaplan

Planstatus og
beskrivelse

Behovsvurdering

Planansvarlig

Rulleringstidspunkt

Innarbeides i
kommuneplanens
samfunnsdel

Klima og eneriplan vurderes
inkludert i kommuneplanens
samfunnsdel, eventuelt hvis det
under prosess kommer frem at det
er mer hensiktsmessig med egen
temaplan.
Gjeldende plan må rulleres i
inneværende periode. Denne planen
inneholder alle tekniske
investeringstiltak soknet skal
prioritere i inneværende periode.
Dette inkluderer byggetiltak på
kirker, tiltak på gravlunder og
oversikt over nye behov som blant
annet gravplasser.

Forvaltning

2020-2021

Rullering av gjeldende
plan

Kirkeverge, planen
2020
vedtas av Fellesrådet
for Soknet

