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Kommunal planstrategi for Haugesund
kommune 2016-2019
Kort om planstrategi
Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Det brukes til å klargjøre
hvilke planoppgaver en kommunen skal prioritere. Kommunal planstrategi erstatter det
obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov
(PBL 1985). Alle kommuner skal ha en planstrategi, men veilederen1 understreker at den
ikke skal gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Planstrategien må vedtas innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. Strategien,
er et styringsverktøy, som skal hjelpe nytt kommunestyre med å prioritere planoppgaver for
valgperioden. Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem,
planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner,
tema- og sektor(fag)planer.
En planstrategi er ikke en plan, og er ikke en arena for å vedta mål og strategier. Den er
retningsgivende og har ingen dirkete rettsvirkning for kommunens innbyggere.

Situasjonsanalyse av kommunens behov
Bystyret i Haugesund fastsatte både ny kommuneplan og sentrumsplan september 2015.
Med dette vedtaket ble en årelang kommuneplanprosess avsluttet. Rulleringen av
kommuneplanen var en full rullering – med samfunnsdel, kart, bestemmelser og
retningslinjer.
Utarbeidelsen var preget av mye medvirkning og forankringsarbeid. På bakgrunn av politiske
målsettinger og faglige utredninger fastsatte kommunen i først omgang en samfunnsdel som
ble styrende for resten av planarbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste
strategiske verktøyet kommunen besitter. Det skal bidra til helhetlige planlegging og
tydeliggjøre kommunens utviklingsretning. Samfunnsdelen skal synliggjøre de strategiske
valg kommunen tar i møte med samfunnsmessige utfordringer.
Til grunn for samfunnsdelen ligger en visjon om å utvikle Haugesund til en by hvor det er
godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en
konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Visjonen følges opp med en
bymessig utviklingsstrategi med mennesket og miljøet i sentrum. En planstrategi vil
naturlig også kunne brukes til å forsterke målstyringen av en kommune.
Haugesund kommune ønsker å gripe de muligheter og ta det ansvar som følger av å være
distriktets regionsenter. Både kommunen og regionens attraktivitet henger nøye sammen
med en bærekraftig og robust utvikling av Haugesund by. Kommunen vil, i alt sitt arbeid,
legge til rette for at Haugesund skal være en pulserende by i vekst.
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Å skape en god by for både innbyggerne og BYEN for hele regionen er to sider av samme
sak. Haugesund kommune ønsker å styrke og bygge videre på sine konkurransefortrinn.
Kommunen har ikke mye areal, men er rik på funksjon. Haugesund spiller en nøkkelrolle
innen offentlig tjenesteyting, kultur, næring, handel, forskning, utdanning og byliv. Dette er
funksjoner og kvaliteter som er direkte viktig for innbyggerne og omlandet. Sosial, økonomisk
og miljømessig bærekraft skal ligge som et førende premiss for alt arbeid i kommunen.
Kommunen skal være en åpen og inkluderende kommune som setter mennesket og miljøet i
sentrum. Planstrategien vil legge rammene for hvordan kommunen skal utvikle en
bærekraftig utvikling innenfor et bredt spekter av tema.

Endringer i plansystem
Bystyret vedtok også en revisjon av hvordan kommunen skal utarbeide sine overordnede
planer. Det ble vedtatt at det skulle nedsettes en politisk oppnevnt styringsgruppe som skulle
følge disse prosessene tettere. Planstrategien har derfor blitt utarbeidet av en administrativ
arbeidsgruppe og eventuelle endringsforslag fra det politiske Kommuneplanutvalget vil bli
medtatt i saksfremstillingen.
En kommuneplan skal følges av en handlingsdel. Haugesund kommune vedtok at
økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen skal derfor konkretisere
de politiske prioriteringene som ble lagt til grunn i kommuneplanen. Økonomiplan er forventet
å ha en oppbygging som tydelig viser sammenhengen mellom kommuneplan og
økonomiplan/handlingsdel.

Om prioriteringene
Planstrategien holdes på et overordnet nivå og vil fokusere på rullering av kommuneplan,
kommunedelplaner, utarbeidelse av områdeplaner og tematiske planer. Når kommunen
prioriterer hvilke planer som kommer når, er det vært å nevne at sentrumsplanen ble vedtatt
med en handlingsdel som konkretiserer en rekke nødvendige tiltak som fortsatt står ved lag.
Samtlige prioriteringer av planer er vurdert ut fra hvordan de støtter opp om målene i
kommuneplanen. Gitt at kommunen har lagt til grunn en bymessig utviklingsstrategi, hvor
kommunen skal vokse innenfra og ut – er det naturlig at prioriteringene av planer speiler
dette.
Planstrategien presenteres under områdene Teknisk og plan, Oppvekst, Helse og omsorg og
Administrasjon, støtte og service.

Rådmann
Næringsplan

Ansvar: Haugaland vekst

Årstall

Haugesund kommune ønsker å rullere egen næringsplan i planstrategiperioden. Planarbeidet skal
basere seg på tydelig politisk eierskap gjennom hele planprosessen.
20172018

Teknisk og plan
AREALPLANER

Årstall

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM
Rulleringene av kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum må ligge med to års forskyvning for å unngå
sammenfallende frister og urimelige svingninger i ressursbehovet. Fordi en av hovedhensiktene i
kommuneplanen dreier seg om styrt vekst og styrking av sentrum, ser rådmannen det som formålstjenlig å starte
med rullering av kommunedelplan for sentrum, og utsette oppstart av rullering av kommuneplanen med 2 år. Det
vil gi mer ro rundt begge prosessene, og større mulighet for politisk forankring.
1. KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM - RULLERING

Ansvar: EBY

Oppstart
Høst 2016

Tema for rullering:
 Detaljering mulighetsstudie for fortetting
 Detaljering av hensynssoner
 Utsmykking av offentlige rom, inkludert formingsveileder
 Revidering av soneinndeling i sentrum (overgang mellom sone 1 og sone 2).
Mulighetsstudien for fortetting antydet områder med et større potensiale for utnyttelse. En detaljering
bør sannsynliggjøre omfanget innenfor de markerte områdene. Detaljeringen bør inneholde
vurderinger av bylandskapet i forhold til høyder.
De angitte hensynssonene bør detaljeres noe mer, slik at planen i større grad angir de varierende
verdiene innenfor områdene. Dette vil være nyttig verktøy for administrasjonen, gi bedre informasjon
til politikere og bedre forutsigbarhet for utbygger/tiltakshaver.
2. KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING

Ansvar: EBY

Tema for rullering:
 Havnivåstigning
 Farekart - Ras, flom etc
 Markagrense
 Revidering av parkeringsbestemmelser
 Revidering av krav til uteoppholdsarealer
 Utnyttelsesgrad i eldre reguleringsplaner
I forrige rullering av planen ble det ikke avsatt nok ressurser til alle de anbefalte temaene. Planen
anbefales derfor rullert med hovedvekt på mangler i forrige plan.

Oppstart
Høst 2018

OMRÅDEPLANER
Områdeplaner er kommunale planer som gir føringer for detaljreguleringer. Disse kan utformes mer detaljert
innenfor delområder slik at de også gir grunnlag for rammesøknader. Det er kommunens ansvar å utarbeide
områdeplaner, men loven åpner for at planene kan utarbeides av private for kommunen. For kommunen
innebærer dette noe mindre ressursbruk, selv om planene må følges mye tettere opp enn detaljreguleringer.
Tidligere har dette vært gjort for Hasseløy nord og Sakkastad hageby. I forbindelse med sistnevnte plan ble det
gjort forsøk med en ny samarbeidsform med forslagsstiller, og resultatet var en vesentlig bedre planprosess og
en plan med høyere måloppnåelse. Denne samarbeidsformen vil bli lagt til grunn for andre områdeplaner som
utarbeides av private forslagsstillere.
1. OMRÅDEPLAN - FLOTMYR

Ansvar: EBY

2016/2017

I kommuneplanen ligger Flotmyr som fremtidig sentrumsformål og det er stilt krav om
områderegulering. Planprosessen startet opp i 2010 med medvirkningsprosesser og deltakelse i
arkitektkonkurransen Europan i 2011. Planprogrammet for områdereguleringen ble fastsatt januar
2013 og utarbeiding av planforslag og designhåndbok pågikk fra februar til oktober 2013.
For å nå målsettingen om høyere boligtetthet i sentrumsområdet spiller transformasjonsområder en
nøkkelrolle. Flotmyr er helt klart det transformasjonsområdet som har størst potensial for
boligutvikling i sentrumsområdet. Foreløpige vurderinger viser at det kan legges til rette for mellom
400 og 600 boenheter. Utviklingen av Flotmyr vil derfor være en nødvendig forutsetning for å oppnå
målsetningen om 3000 nye bosatte i sentrumsområdet. En utvikling av området, som i dag fremstår
som lite attraktivt, vil også i høy grad kunne bidra til en vitalisering av sentrumsområdet.
Ressursbehov: Utarbeides av kommunen. Det er behov for samkjøring med plan for Karmsundgata.
Dette vil foregå i tett samarbeid med Statens vegvesen. Videre behov for kvalitetssikring av foreslått
bebyggelsesstruktur gjennom en lokalklimaanalyse. Analysen settes ut til konsulent. EBY, Plan står
for bearbeiding av planforslaget og utarbeiding av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
2. OMRÅDEPLAN - MEIERIET

Ansvar: EBY

I kommuneplanen er det stilt krav om områdeplan til Meieriet. Området består av mange eiere som
nå har inngått et samarbeid om å utvikle området. Områdeplan for Meieriet omfatter begge sider av
Karmsundgata og legger opp til en transformasjon fra et lavt utnyttet næring-og handelsområdet til
et lokalt knutepunkt med høy andel av boliger. Området vil også få noe kontor og handel, men dette
skal vurderes i planprosessen. Planen utarbeides av private forslagsstillere i samarbeid med
kommunen. Kommunen bør imøtekomme det private initiativet og prioritere oppfølging av planen
når muligheten er der.

2016/2017

ANDRE PLANER
1. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Ansvar: EBY/TED

2016-2017

Både EBY og Teknisk drift er involvert i fremskaffelsen av planen. Arbeidet settes ut til konsulenter
og tas over budsjettet til Teknisk drift. EBY utarbeider oppdragsbeskrivelse og samarbeider med
Teknisk drift i utvelgelsen av konsulentfirma. Ved rullering av Trafikksikkerhetsplanen skal
trafikksikkerhet i området som påvirkes av utbyggingen av Kvernatunet og deler av Skjoldavegen
(fra rundkjøringen mellom Royal Fabrikker, Lindangervegen og utkjørsel Dueland Bilservice)
vurderes særskilt.
2.

FORARBEID - OMRÅDEPLAN RØVÆR

Ansvar: EBY

2017- 2019

Ansvar: EBY

2019

Røvergruppen skal arbeide med grunnlag for et planprogram.
3.

KULTURMINNEPLAN

Kommunen vil utarbeide en kulturminneplan for å kunne utøve en nødvendig forvaltning av
kulturminner og kulturlandskap, inkludert alle verneverdige bygninger og strukturer.

MILJØ, NATUR OG LANDBRUK
1.

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD

Årstall
Ansvar: EBY
2016-2018

Jamfør ST. meld. 14 (2015–2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold, så
oppfordres kommunene til å lage en kommunedelplan for naturmangfold, men ikke et krav om en
egen plan.
Miljødirektoratet starter opp med et pilotprosjekt for kommunedelplan for naturmangfold våren 2016.
Haugesund kommune ble valgt ut til å være en av fem pilotkommuner. Miljødirektoratet har bevilget
200 000 kr som kan brukes inn i planarbeidet. Gjennom kommunedelplan for naturmangfold vil man
parallelt starte opp deler av arbeidet med Markaplanen.
2.

REVIDERING KLIMA OG ENERGIPLAN

Ansvar: EBY

2016-2017

Sentrale data for sammenligning i Klima- og energiplanen blir ikke lengre produsert pga usikkerhet
tilknyttet til dataene. Klima- og energiplanene bør derfor revideres, slik at man bruker andre metoder
for sammenligning.
Kravet til revisjon av planen fremkommer av loven: «Med heimel i plan- og bygningslova § 6-2 om
statlege planretningslinjer, er det fastsett ei statleg planretningslinje i september 2009. Denne
retningslinja slår fast at kommunane i si kommuneplan eller i eige kommunedelplan skal innarbeide
tiltak og verkemiddel for å redusere utslepp av klimagasser og bruke energi meir effektivt og
miljøvennleg. Det er viktig med eit handlingsprogram som tydeleg fordelar ansvaret for å følgje opp
klima- og energiplanane. Revisjon av klima- og energiplanane skal vurderast minst kvart fjerde år i
arbeidet med regionale og kommunale planstrategiar.»
(http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima-og-energiplanlegging/)

Forarbeider som startes parallelt:
TEMAPLAN FOR JORDVERN
Forberedelser for en plan/ strategi for utarbeiding bør være på plass i løpet våren 2017.
BLÅGRØNN PLAN – VANNFORVALTNING VASSDRAG
Forberedelser for en plan/ strategi for utarbeiding bør være på plass i løpet av våren 2017, slik at man
kan møte kravene som ligger i EUs vanndirektiv.

BOLIG OG EIENDOM
1.

HELHETLIG BOLIGPLAN

Ansvar: Bolig, bygg og
eiendom

Planen avløser någjeldende plan for boligsosialt arbeid og tar opp i seg generell boligutvikling. En
helhetlig boligplan er et styrende dokument for boligpolitisk arbeid. Den skal styrke Haugesund
kommunes rolle som premissgiver og aktiv tilrettelegger for boligutviklingen.
Gjennom planen tar kommunen grep om boligutviklingen i byen for å sikre nok boliger, god variasjon i
boligtyper og en god sosial profil.
Haugesund kommune har i dag plan for boligsosialt arbeid (2014-2018). Utredningsarbeidet i forkant
av denne planen viste behovet for å se ordinær boligplanlegging i sammenheng med sosial
boligplanlegging. Kommunen skal ivareta bærekraftig utvikling og bidra til at boligstrukturen
underbygger framtidig befolkningsvekst og sammensetning. Boligstrukturen skal underbygge gode
oppvekstsvilkår og god folkehelse. En helhetlig plan for kommunens boligpolitiske arbeid vil bidra til
ønsket vekst og en boligutvikling som følger befolkningens boligbehov. (Ressurs: ansvarlig for
utbyggingsavtaler? Konsulent?)

2018

Planen må inneholde strategi for sosial integrering og levekårsutgjevning ved bosetting og
boligplanlegging. Levekårsundersøkelsen i 2014 viste at kommunen har områder der bl.a.
boligkvalitet, boligstørrelse, flyttemønster og prisnivå bidrar til opphopning av levekårsutfordringer.
Samtidig vet vi at Haugesund kommune, i likhet med andre bykommuner, står overfor et omfattende
integreringsarbeid av flyktninger de kommende årene. Som regionssenter har byen en større andel
vanskeligstilte på boligmarkedet, enn omliggende kommuner. (Ressurs: Geodata?)
Planen bør utarbeides som temaplan til kommuneplanens samfunnsdel og fungere som
handlingsplan til satsingsområdet «Å bo». Den bør utarbeides i samarbeid mellom planavdelingen
(EBY) og bolig/eiendomsavdelingen (Enhet for bolig, bygg og eiendom).
2.

EIENDOMSSTRATEGI

2018

Ansvar: Bolig, bygg og
eiendom

Eiendomsvirksomheten er sentral i kommunens produksjon av velferdstjenester og i
samfunnsutviklingen. Gjennom å skaffe riktige og effektive lokaler og gjennom forvaltning og utvikling
av fast eiendom, bidrar virksomheten til verdiskapning. Eiendomsutvikling kan også være katalysator
og strategisk virkemiddel i by-, steds- og boligutvikling.I lys av dagens utfordringsbilde og politisk
vedtatt visjon for byutvikling, er det behov for å peke ut en tydelig retning og ambisjon for hele
kommunens eiendomsvirksomhet. Eiendomsstrategien vil tjene som en plattform for prioritering,
utvikling og styring. Den vil legges til grunn for organisering og hvilke virkemidler som skal tas i bruk
for måloppnåelse. Kommunen har behov for et helhetlig, overordnet, styrende dokument som favner
all eiendomsvirksomhet i kommunen. Dette er også etterlyst politisk.
Eiendomsstrategi skal kommunisere satsinger og prioriteringer, både innad i egen organisasjon, i
egne selskaper (IKS) og utad i Haugesund kommune. En strategisk og langsiktig plan for kjøp, salg,
nyetablering og avhending av bebyggd og ubebygd eiendom, vil sikre kommunens tilgang til egnet
eiendom og behov for lokaler til blant annet skoler, barnehager, omsorgsbygg og boliger.
Dokumentet skal inneholde en strategi for vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. En
vedlikeholdsstrategi kan ikke stå alene, men er operasjonaliseringen av en overordnet plan/strategi
innen eiendomsforvaltning. (Ressurs: Avdelingsleder vedlikehold)

TEKNISK DRIFT
1.

NY HOVEDPLAN VANN OG AVLØP M/ HANDLINGSPLAN

Årstall

Ansvar: Teknisk drift

2016

Hovedplan VA skal rulleres hvert 4. år, og den forrige er eldre enn dette. Hovedplanen VA skal sikre
et langsiktig perspektiv på den samlede innsatsen på vann- og avløpssektoren i planperioden. Planen
står høyest på prioriteringslisten til VA-seksjonen på teknisk drift i 2016. Arbeidet er påbegynt og den
utarbeides i egen regi. Forventes ut på høring i løpet av 2016.
2.

LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING

Ansvar: Teknisk drift

2017

Det offentlige avløspnettet har begrenset kapasitet, og med endret klima og økt regnintensitet må det
settes krav fordrøyning/infiltrasjonssoner etc. Det planlegges å utarbeide denne i egen regi på teknisk
drift, med oppstart 2017
3.

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT

Ansvar: Idrett

For å kunne søke om spillemidler stiller Kulturdepartementet et krav om at det må foreligge en
kommunedelplan for idrett. Det planlegges oppstart med planprogrammet høsten 2016 og
ferdigstillelse våren 2018.

Oppstart
høsten
2016

GEODATA
1.

GEODATAPLAN

Årstall

Ansvar: Geodataansv.

2016

Per i dag, brukes geodata av kommunen blant annet til saksbehandling og planprosesser etter planog bygningsloven, forvaltning, transport tilrettelegging, samfunnssikkerhet, folkehelse,
eiendomsmegling, utvikling av infrastruktur m.m. I tillegg til dette inngår geodata i kommunens
forpliktelser, ikke bare overfor sine egne enheter, men også overfor andre kommuner, fylket, samt
offentlige og private aktører gjennom diverse samarbeider, prosjekter og avtaler. Dette danner en stor
liste med gjøremål som må fullføres, samt løsninger som må utvikles. Geodataplanen tar for seg
disse, og setter agendaen for hvordan utviklingen av kommunens geodata grunnlag skal gå for seg i
den tidsperioden planen gjelder. Planen blir dermed et strategisk verktøy for både oversikt og løsning,
som bidrar til at Haugesund kommune holder følge med samfunnsutviklingen og kan levere opp mot
de økende krav som stilles.
Planens hensikt er å tjene brukerne av kommunens geodata, i den sammenheng ligger fokuset på å
fornye og forbedre prosesser, tjenester og kartgrunnlag slik at disse kan brukes til:
•
Effektiv og korrekt informasjon for saksbehandler slik at saksgang blir raskere
•
Mer nøyaktige og treffende analyser rundt forskjellige tema
•
Bedre, mer forståelig grunnlag for politiske beslutninger
•
Effektiv registrering og oppdatering av kart og grunnlagsdata
•
Økt prestisje som en fremgangskommune med økt interesse for tilflytning
•
Bedre, åpnere og raskere publikumsservice i tråd med Haugesund kommunes visjon om en
åpen, ærlig, raus og troverdig kommune
2.

HELSETILSTAND HAUGESUND

Ansvar: Geodataansv.

2019

Folkehelseloven § 5 og § 6 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over befolkningens helse. Oversikten skal basere seg på
opplysninger fra statlige og fylkeskommunale helsemyndigheter, kommunale helse og
omsorgstjenester og faktorer og utviklingstrekk i lokalsamfunnet. Oversikten skal identifisere
folkehelseutfordringene i kommunen og inngå i planstrategien.
3.

LEVEKÅRSUNDERSØKELSE

Ansvar: Geodataansv.

2019

Levekårsundersøkelsen skal utarbeides som ledd i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven.
Levekårsundersøkelsen er lagt inn i kommunens rutine for oversiktsarbeidet og skal utarbeides
høsten før neste planstrategi. Det er imidlertid ikke gjennomført undersøkelse i forkant av denne
planstrategien. Det er derfor ekstra viktig å prioritere denne inn mot neste periode.

Oppvekst
OPPVEKST
1.

SKOLEBRUKSPLAN

Årstall

Ansvar: Rådgiver skole

2016

Skolebruksplan 2015 – 2020 ble vedtatt i bystyret 10.06.15. I løpet av høsten 2015 har det kommet
politiske signaler om ny retning for kommunens boligutbygging. I vedtak om budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019 ble det også gjort vedtak som får innvirkning på skolebruksplanen, og hvor
administrasjonen blir bedt om utredelser bl.a. knyttet til Haraldsvang ungdomsskole. På bakgrunn av
endringene vil det bli utarbeidet ny skolebruksplan i løpet av 2016. Dette vil ikke være en fullstendig
plan, men en avgrenset plan som hovedsakelig omhandler skolestruktur.
2.

STRATEGIPLAN SKOLE

Ansvar: Virksomhetsleder
skole

2018

Det foreligger en plan for 2014 – 2018. Planen ble forankret gjennom prosessmøter med deltakelse
fra ulike aktører tilknyttet skole (rektorer, lærere, ungdomsråd, KFU, politikere, skoleeiernivå).
3.

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN SKOLE

Ansvar: Virksomhetsleder
skole

2016

Ansvar: Virksomhetsleder
barnehage

2016

Planen rulleres hvert år.
4. BARNEHAGEBRUKSPLAN

Sak om ny Barnehagebruksplan ble høsten 2015 trukket av Rådmannen. Ny plan utarbeides i løpet
av året.
Ansvar: Virksomhetsleder
5. STRATEGISK KOMPETANSEPLAN BARNEHAGE
barnehage
Planen justeres hvert år.

2016

Helse og omsorg
HELSE OG OMSORG
1.

HELSE- OG OMSORGSPOLITISK MELDING/
STRATEGIPLAN HELSE OG OMSORG

Årstall

Ansvar: Fellestjenester helse
og omsorg

2016

Ansvar: Fellestjenester helse
og omsorg

2016

Rulleres årlig og blir behandlet i Bystyrets junimøte.
2.

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR HELSE OG
OMSORG

Rulleres årlig, og utarbeides på bakgrunn av kompetanseplaner fra hver enhet innenfor helse og
omsorg.
3.

SMITTEVERNEPLAN

Ansvar: Fellestjenester helse
og omsorg

2017

Oppdateres ved behov, rulleres i 2017
4.

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR HAUGESUND
KOMMUNE

Ansvar: Beredskapsleder

2016

Overordnet beredskapsplan er planlagt revidert oktober 2016
5.

PLAN FOR KOMMUNALE LEGETJENESTER

Ansvar: Helsesjef

2016

Helhetlig plan for kommunale legetjenester, herunder fastlegeordningen og tilplikting til kommunale
arbeidsoppgaver.
6.

HELSEBEREDSKAPSPLAN

Ansvar: Helsesjef

2017

Planen skal beskrive lov- og plangrunnlag, aktørene i helseberedskapen, deres rolle, ansvar, oppgaver og
ressurser i forebygging, beredskapsplanlegging i krise- og katastrofer
7. FRIVILIGHETSPLAN

Ansvar: Fellestjenester helse
og omsorg

2017

Betydningen av frivillig innsats fra organisasjoner, lag og foreninger er av stor betydning innenfor området helse
og omsorg. Det er behov for en plan som synliggjør og strukturerer behov og muligheter innenfor området. Bruk
av frivilliges ressurser
8.

DEMENSPLAN

Ansvar: Fellestjenester helse
og omsorg

2017

Demografisk fremskrivning viser at antall personer med ulike demensdiagnoser vil øke de kommende årene.
Kommunen bør utvikle en helthetlig plan for demensomsorgen. Planen bør omfatte avlastningstiltak for
pårørende, dagtilbud og heldøgnstilbud.
9.

PLAN FOR IMPLEMENTERING AV
VELFERDSTEKNOLOGI

Ansvar: Fellestjenester helse
og omsog

2017

Velferdsteknologiske løsninger kan bidra til at eldre og andre med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo
lengre i sitt eget hjem. I tillegg til større grad av medbestemmelse over eget liv kan slike tiltak også bidra til å
lette trykket på kommunale tjenester. Området er i en rivende teknologisk utvikling, og kommunene må på
bakgrunn av iverksatte prosjekter utvikle en samordnet plan for området.

Administrasjon, støtte og service
Administrasjon, økonomi, IKT, Personal og service
1.

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Ansvar: Økonomienheten
2016

Rulleres årlig og blir behandlet i bystyret i november/desember
2.

IKT–STRATEGI OG PLAN

Årstall

Ansvar: IKT
2016

Rulleres hvert annet år.
3.

INNKJØPSSTRATEGI

Ansvar: Økonomienheten

2016

4.

LØNNSPOLITIKK - STRATEGIDOKUMENT

Ansvar: Personal

2017

5.

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

Ansvar: Personal

2017

6.

DIGITALISERINGSSTRATEGI

Ansvar: IKT

2017

Hensikten med digitaliseringsstrategien er å sikre at Haugesund kommune kan oppfylle innbyggernes
og de ansattes forventninger til gode kommunale tjenester.
7.

ARKIVPLAN

Ansvar: Personal/service

2017

8.

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Ansvar: Personal/service

2019

Ansvar: Økonomienheten

2018

Ansvar: Økonomienheten

2016

Gjeldende strategi ble vedtatt i 2016
9.

EIERSKAPSMELDING MED FØRINGER FOR
EIERSTRATEGI

Rulleres hvert fjerde år, med årlige oppdateringer om endringer.
10. FINANSSTRATEGI OG REGLEMENT

Viktige planer som utsettes:
OMRÅDEPLAN - IDRETTSPARKEN
Utsatt til neste periode. Planen som foreligger er relativt ny, den har en vedtatt utomhusplan
som kan legges til grunn for videre arbeid. Likefult vil en eventuell godkjennelse av tiltak uten
parkering på tomten ved ishallen utløse en trafikal utfordring – som vil resultere i at gjeldene
områdeplan ikke vil kunne svare opp problematikken.
STRANDSONEPLAN
Strandsoneplanen er en særdeles omfattende plan som vil kreve mye detaljert kartlegging
langs hele kystlinjen inkludert øyene. Anbefales utsatt til etter kommunedelplan for
naturmangfold, og etter markaplanen/byheiplanen. Utsatt til neste periode.
KOMMUNEDELPLAN FOR RØVÆR
Utsatt til etter strandsoneplan. En kommunedelplan eller en områdeplan for Røvær ville gitt en
noe bedre forutsigbarhet for beboere på Røvær. Men omfanget av saker hvert år er ikke større
enn at de samlet ikke utgjør noen belastning for administrasjonen. Det er derfor vanskelig å se
at denne planen bør komme foran de planene som er anbefalt prioritert over. Forarbeidet til et
planprogram er likevel tatt inn etter vedtak.
KOMMUNEDELPLAN FOR NORDBYGDENE
Utsatt til etter strandsoneplan. De viktigste avklaringene for nordbygdene kom gjennom
kommuneplanen. Detaljer for strandsonen vil kunne avklares i strandsoneplanen.

