
Til våre innbyggere – 2015

Brukerundersøkelser 
Brukere og pårørende sin tilfredshet med det tjenestetilbudet de mottar fra kommunen

Strand kommune gjennomførte 21 ulike brukerundersøkelser i 2014 innenfor tjenesteområdene  barnehage, barnevern, bibliotek, 
byggesak, dagsenter, elever/foreldre, ergoterapi/fysioterapi, helsestasjon, hjemmetjenester, institusjon, kulturskole, legetjenester, 
SFO, skolehelse, utviklingshemmede samt vann og avløp. Undersøkelsene gjennomføres annet hvert år, og gir innspill til forbedringer 
innenfor hver av de 30 virksomhetene i kommunen. Virksomhetene beskriver aktuelle forbedringspunkter i forkant av det årlige 
budsjettet som behandles av kommunestyret. 

I 2014 ga mer enn 2000 brukere og pårørende sin vurdering av kommunens tjenestetilbud. Hovedinntrykket er at brukerne  
i stor grad er fornøyd med tjenestene som ytes, og måten de blir møtt på av kommunens ansatte. Brukere og pårørende ønsker  
fortsatt mer informasjon knyttet til tjenestene og større grad av medvirkning. Vi er takknemlige for alle innspill som er gitt til      
undersøkelsene.

Se nærmere informasjon om de ulike undersøkelsene på www.strand.kommune.no / Om Strand / Brukerundersøkelser.        
Noen eksempler (tallene i parentes viser resultatene fra 2012) :

Strand kommune
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Barnehage
Foreldre/foresatte
+ Tilgjengelighet  
+   Respektfull behandling 
-   Fysisk miljø

Bibliotek
+  Service  
+  Tilgjengelighet  
-  Lokaler

Byggesaksbehandling
+ Respektfull behandling  
+ Pålitelighet 
- Tilgjengelighet  
 og informasjon

 

 

Ergoterapi og  
fysioterapitjenester
+ Respektfull behandling 
+   Pålitelighet
-  Informasjon

PLO Hjemmetjenesten 
2012 brukere 
+ Tilgjengelighet 
+ Informasjon 
-  Respektull behandling 

Vann og avløp
brukere
+ Respektfull behandling 
+ Resultat for brukerne 
-  Service og tlgjengelighet

5,1 (5,1)

4,9 (5,0)

5,4 (5,2)

4,2 (4,5)

4,8 (5,1)

4,6 (4,7)



sektor. Prosessen ble avsluttet med en konferanse der tiltakene 
ble presentert og diskutert. 

Kommunereform. Kommunestyret ga i september 2014 mandat 
til drøftinger med Hjelmeland og Forsand for å avklare grunn-
laget for en kommunesammenslåing. Vedtak om kommune
sammenslåing skal eventuelt gjøres høsten 2015 slik at den nye 
kommunen kan være etablert fra 2018. Målet er å sikre gode 
tjenester til innbyggerne og at kommunen er sterk nok til å 
kunne ta imot nye oppgaver. Kravene til kommunen øker stadig 
og  kommuneorganisasjonen må ha høy kompetanse i alle ledd 
og stor utviklingskraft. Kommunesammenslåing vil gi sterkere 
fagmiljøer, bedre rekruttering og mindre sårbarhet i tjenestene. 

Skoler og barnehager. Den økende befolkningsveksten blant 
de yngste innbyggerne gjør at kommunen har behov for flere 
barnehageplasser. I august 2015 åpner Bekkevegen barne-
hage på Jørpeland. Dette blir en moderne universelt utformet 
5-avdelings barnehage med plass til ca. 120 barn når den om få 
år drives med full kapasitet. 

I juni 2014 gjorde kommunestyret et historisk enstemmig vedtak 
som legger planer for skoleutbygging og skolestruktur i Strand 
kommune fram til 2030. Vedtaket innebærer at alle skolene i 
perioden fram mot 2020 skal utvides og moderniseres etter 
de krav som stilles til moderne skoledrift. Gjennomføringen 
av dette vedtaket vil sikre kommunen en god og bærekraftig 
skolestruktur som skal gi et daglig grunnskoletilbud til inntil 2700 
elever i alderen 6-16 år.

Strand2050 skal oppsummeres i kommunestyret 17.6. 2015. 
Målet med prosjektet er bevisstgjøring og medvirkning. 
Strand2050 er ikke en plan, men en prosess som skal:

•  gi overordnede prinsipper og strategier
•  ha langsiktig utviklingsperspektiv
•  gi grunnlag for ny kommuneplan 
 
Anbefalinger 
•  ta vare på og foredle natur og kulturhistorie
•  bruk vannet som ressurs
•  bygg tettere i tettstedene
•  tillat noe spredt bebyggelse på utvalgte steder
•  sikre god kollektivdekning med Solbakk som  
 hovedknutepunkt
•  sikre gang og sykkelveg langs sjøen mellom Tau  
 og Jørpeland
•  lag en områdeplan for hvert tettsted for å sikre:
  >  særegenhet i eksisterende bebyggelse, natur  
   og kulturhistorie
  >  at nye utbyggingsprosjekt bidrar til å utvikle og  
   styrke tettstedet
  >  høy kvalitet og sammenheng i arkitektur  
   og uterom
  >  romslige blå/grønne korridorer som 
   rekreasjonsområder  og flomveger 
  >  begrenset bilbruk, gang- og sykkelavstand  
   mellom boligområder, skole, barnehage og 
   sentrumsfunksjoner
  >  kollektivknutepunkt for buss
 

Vekst. Stadig flere vil bo i Strand. Innbyggertallet var ved nyttår 
12 395, en vekst på over 2% siste år. Mange nyfødte og stor 
innflytting er de viktigste faktorene. 

Overskudd. Strand kommunes regnskap for 2014 viser et 
positivt netto driftsresultat på 1,9 % av driftsinntektene og 
et overskudd på nesten kr 10 mill. Gunstige rentebetingelser 
og pensjonsoppgjør har bidratt til dette resultatet. Realistiske 
budsjettrammer, god styring og budsjettdisiplin er også viktige 
faktorer. Balanse i økonomien er nødvendig for at kommunen 
skal kunne investere i barnehager, skole og andre tiltak og for at 
vi skal kunne utvikle tjenestene videre. 

Sentrumsplan.  Strand kommune har startet arbeidet med ny 
områdeplan for Jørpeland sentrum. Sentrum skal utvikles med 
høy urbaniseringsgrad og dagens handelsområde skal styrkes. 
Stålverket skal sikres som industriområde. Sammenhengen mel-
lom det nedre sentrum og det øvre sentrum styrkes. Kontakten 
og tilgjengeligheten fra sentrum til hele Vågenområdet og sjøen, 
er viktig. I tillegg har det vært vesentlig å få gode uterom og 
sikre viktige siktlinjer mot fjord og fjell.

Strategisk næringsplan. Strand kommune har i 2014 gjennom-
ført en innovativ prosess rundt utarbeidelsen  av en ny strategisk 
næringsplan. Kommunen har invitert bredt til en inkluderende 
prosess der næringslivet i Strand har vært sentrale i å utarbeide 
innholdet i planen. Det ble nedsatt 4 arbeidsgrupper, ledet av 
næringslivsaktører, innen de fire driverne for næringsutvikling: 
kompetanse, infrastruktur, nyskaping og omstilling og offentlig 

Strand kommune
Oppvekst og levekår – Helse og omsorg – Teknisk

Strand2050
Prosjekt for å finne overordnede retningslinjer for utvikling og planlegging

Helge Steinsvåg

Ordfører
Jon Ola Syrstad

Rådmann

Framtidsbilder
Hvordan blir framtida i Strand? Det avhenger blant annet av 
utviklingen i olje- og gassnæringene som viktige deler av det 
regionale næringslivet. Og det avhenger av om vi har sterk 
lokal styring og handlekraft. Dette er utgangspunktet for 
utvikling av de fire framtidsbildene.

Jørpeland, juni 2015 Viktige tilbakemeldinger fra innbyggerundersøkelsen:

Prioriter utbedring av gang og sykkelvegnettet og god tilgang til strandsonen. Prioriter gründervirksomheter/småbedrifter 
og industrinæring. I møte med befolkningsveksten bør Strand satse på fortetting av boliger, for å ivareta grønne arealer  
og friluftsinteresser. Friluftsområder er de viktigste møteplassene i Strand. Innbyggerne ønsker ikke å flytte bort fra  
kommunen. Prioriter vedlikehold/bygging av skole, barnehage og offentlige bygg. Prioriter pleie og omsorg. Slå sammen 
Strand med omliggende kommuner. Tilknytningen til Strand er stor.

Sagt på innbyggermøte:

        

”Vi trenger  

politikere 

som er faste  

i fisken”

Dette er historien om en eventyrlig 
og bærekraftig vekst i Strand kommune og et handlekraftig 
lokalsamfunn. 

Dette er historien om en formidabel 
vekst i Strand kommune og et lokalsamfunn som har blitt tatt 
på senga. 

Dette er historien om Strand 
kommune som skapte nye muligheter i en tid da olje- 
aktiviteten sank. 

Dette er historien om lokalsam-
funnet som lot seg blende av markedskreftene i en tid da 
aktiviteten i OLJA sank. 

SPIRENDE SÅKORN

SPIRENDE SÅKORN

EPLEHEKK

EPLEHEKK

BRAKK

BRAKK

KRATT

KRATT

Lavere	 	 Fortsatt	høy

Helhetlig	og	
langsiktig

Ad	hoc	/	
tilfeldig	
utvikling

Aktivitet i olje-  
og gass-sektoren

Styring/handlekraft


