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Behandlet av
1 Hovedutvalg Oppvekst

Møtedato
25.11.2020

Vedtak
Innkalling og sakskart enstemmig godkjent.
[Lagre]
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Saknr
6/20
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6/20 Protokoll Hovedutvalg Oppvekst 03.11.2020
Behandlet av
1 Hovedutvalg Oppvekst

Møtedato
25.11.2020

Vedtak
Protokoll fra møtet 3. november 2020 enstemmig godkjent.
[Lagre]
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Saknr
6/20
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17/20 Orientersingssak: Informasjon om pågående prosjekt
«Systematisk oppdagelse og oppfølging av utsatte barn»
Vedtak
Informasjonen og presentasjonen fra prosjektleder ble tatt til orientering.

18/20 Forbud mot engangsplast i Hadsel kommune - gjennomføring
Behandlet av
1 Hovedutvalg Oppvekst

Møtedato
25.11.2020

Saknr
18/20

Kommunedirektør innstilling
Kommunedirektøren innstiller til hovedutvalg oppvekst å vedta: Fremlagte
fremdriftsplan for innføring av forbud imot engangsplast i Hadsel kommune vedtas.
Hovedutvalget ber om at det legges frem sak med orientering når innføringen er
sluttført, samt at utvalget holdes løpende oppdatert på status.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fremlagte fremdriftsplan for innføring av forbud imot engangsplast i Hadsel
kommune vedtas. Hovedutvalget ber om at det legges frem sak med orientering når
innføringen er sluttført, samt at utvalget holdes løpende oppdatert på status.
[Lagre]
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19/20 Miljøkrav ved byggeprosjekter i Hadsel kommune
Behandlet av
1 Hovedutvalg Oppvekst
2 Hovedutvalg Teknisk
3 Kommunestyret

Møtedato
25.11.2020
24.11.2020
10.12.2020

Saknr
19/20
130/20

Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller til teknisk hovedutvalg å vedta: Teknisk hovedutvalg
innstiller til hovedutvalg for oppvekst å vedta: Hovedutvalg oppvekst innstiller til
kommunestyret å vedta: Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til ordning for
miljøkrav ved byggeprosjekter i Hadsel kommune.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hovedutvalg oppvekst innstiller til kommunestyret å vedta: Kommunestyret vedtar
fremlagte forslag til ordning for miljøkrav ved byggeprosjekter i Hadsel kommune.
[Lagre]
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20/20 Styringsdokument 2021-2024 / Budsjett 2021
Behandlet av
1 Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
2 Ungdomsrådet
3 Hovedutvalg Teknisk
4 Hovedutvalg Oppvekst
5 Hovedutvalg Helse og omsorg
6 Formannskapet
7 Partssammensatt utvalg
8 Eldrerådet
9 Kommunestyret

Møtedato

Saknr

24.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
30.11.2020
07.12.2020
10.12.2020

129/20
20/20
21/20
162/20

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren anbefaler at det fattes følgende vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta følgende:
1. Kommunestyret vedtar det fremlagte Styringsdokument for 2021-2024 med de mål, rammer
og tiltak som fremkommer for de enkelte sektor. Styringsdokumentet utgjør kommunens
handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i
kommunen.
2. Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for perioden:
a. Handlingsregel 1: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 1,5 % årlig
b. Handlingsregel 2: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8 % på sikt
c. Handlingsregel 3: Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter: maks 6
%
3. Styringsdokumentets første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2021.
4. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.
5. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.
6. Lånerammen for investeringer settes til 126,780 millioner kroner i 2021. Låneramme for
perioden 2022 - 2024 settes til henholdsvis 137,489 millioner kroner, 103,765 millioner
kroner, 76,319 millioner kroner.
7. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes det opptatt lån i 2021 på tilsammen 126,780
millioner kroner. Lån fordeler seg slik:
a. Lån til ordinære investeringer
33,612 millioner kroner
b. Lån til VA-investeringer

83,168 millioner kroner

c. Startlån fra Husbanken
10,0 millioner kroner
8. Hadsel kommune opptar trekkrettighet (kassekreditt) for 2021 på inntil 50,0 millioner kroner
i Sparebanken Nord Norge.
9. Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Hadsel
kommune. Eiendomsskatten for 2021 utskrives med skattesats 4,0 promille for bolig - og
fritidseiendommer og 7,0 promille for alle andre eiendommer. Bunnfradrag for godkjente
bolig- og fritidseiendommer settes til 0,- kroner.
10. Kommunestyret opphever vedtak om to års fritak for eiendomsskatt for nyoppførte boliger
de to påfølgende hele årene etter boligens ferdigstillelse.
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11. Kommunestyret vedtar at skattøret for 2021 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til
Stortingets vedtak.
12. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2021 på tilsammen kr
1.153.000,- slik:
Kr
a. Kontrollutvalg
225.000,Kr
b. Sekretariatstjeneste
239.000,Kr
c. Revisjon
689.000,13. Kommunestyret vedtar at kommunal medfinansiering av VTA plasser ved Hadsel ASVO AS for
2021 fastsettes til 25,0 % av statlig sats.
14. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Kirkelige Fellesråd for 2021 fastsettes til
kr 4,4 millioner kroner, en økning på 2,6 % fra 2020.
15. Kommunestyret vedtar rammer for tilskudd til interkommunale sammenslutninger i
Vesterålen for 2021 slik:
a. Regionrådet
Kr 936.063,-

16.

17.

18.
19.

b. Kulturutvalget

Kr 371.336,-

c. Musam

Kr 76.832,-

d. Friluftsrådet

Kr 82.274,-

e. Visit Vesterålen

Kr 394.501,-

f. RKK
Kr 328.429,Kommunestyret vedtar at forskrift til opplæringsloven § 14A-1 er gjeldende for
ressurstildeling i grunnskolen til ordinær undervisning. Spesialundervisning og særskilt
norskopplæring kommer i tillegg. Alle tidligere ressurstildelingsvedtak oppheves.
Barnehagenes regulativ er beregnet ut fra nasjonal sats for maksimalpris. Regjeringen
foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass i 2021 settes til 3.230 kroner pr måned fra
1. januar 2021.
Til finansiering av private barnehager fastsetter kommunestyret følgende satser for 2021 pr
heldagsplass:
Driftstilskudd for enkeltstående barnehager beregnet med 13 % pensjon:
a. Barn 0-2 år
Kr 226.112,-

b. Barn 3-5 år
Kr 108.230,20. Driftstilskudd for barnehager som inngår i sammenslutning med to eller flere barnehager
beregnet med 11 % pensjon:
a. Barn 0-2 år
Kr 221.551,b. Barn 3-5 år
21. Satser for kapitaltilskudd til private barnehager:
a. T.o.m. 2012: Kr 8.000,b. 2013-2015: Kr 14.500,c. 2016-2018: Kr 17.300,d. 2019-2021: Kr 18.100,-
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22. Kommunestyret vedtar at tilskuddet for 2021 til PPD for Vesterålen og Lødingen fastsettes til
kr 2.731.030,-.
23. Abonnementsgebyr for vann økes med 3,0 %, forbruksgebyr vann økes med 18,0 %.
24. Gebyr for avløp, abonnements- og forbruksgebyr, økes med 30,0 %.
25. Gebyr for feiing økes med 50,0 %
26. Renovasjonsgebyr for husholdninger økes med 6,1 %
27. Slamgebyret økes med 2,9 %
28. Reno-Vest kortet videreføres i 2021
29. Administrasjonsgebyr for innkreving av renovasjonsavgift settes til kr 0.
30. Gebyrer for omsorgstjenester fastsettes etter vedlegg: Gebyrer for omsorgstjenester 2021.
31. Betalingssatser for opphold i SFO økes med 10,0 %.
32. Øvrige betalingssatser økes med 2,7 %
33. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre eventuelle tekniske justeringer av
budsjettrammen.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr.
2019 budsjett
2020
Rammetilskudd
Inntekts- og
formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle
driftsinntekter
Sum generelle
driftsinntekter

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

-288 972
-199 930

-292 963
-206 126

-304 929
-205 167

-298 334
-205 167

-298 236
-205 167

-298 236
-205 167

-34 227
-44 238

-30 016
-41 011

-28 063
-33 156

-28 339
-29 583

-28 839
-19 389

-28 839
-29 389

-567 367

-570 116

-571 315

-561 423

-551 631

-561 631

537 246

517 518

510 116

495 325

494 663

494 663

Avskrivinger

35 089

29 447

34 902

34 902

34 902

34 902

Sum netto
driftsutgifter
Brutto
driftsresultat

572 336

546 965

545 017

530 226

529 564

529 564

4 969

-23 151

-26 297

-31 196

-22 066

-32 066

-3 060
-968
14 765
20 876
31 614

-2 150
-4 100
17 060
24 766
35 576

-2 150
-4 100
15 516
31 086
40 352

-2 150
-4 100
17 342
32 819
43 911

-2 150
-4 100
20 230
33 213
47 193

-2 150
-4 100
22 430
33 213
49 393

Motpost
avskrivninger

-35 089

-29 447

-35 294

-35 294

-35 294

-35 294

Netto
driftsresultat

1 493

-17 021

-21 239

-22 579

-10 167

-17 967

Overføring til
investering

4 523

11 573

12 000

16 000

6 000

16 000

Korrigert sum
bevilgninger
drift, netto

Renteinntekter
Utbytter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto
finansutgifter
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Netto
avsetninger til
eller bruk av
bundne
driftsfond
Netto
avsetninger til
eller bruk av
disposisjonsfond
Sum
disponeringer
eller dekning av
netto
driftsresultat

-7 001

885

885

885

885

885

-1 900

4 563

8 353

5 693

3 281

1 081

-4 378

17 021

21 238

22 578

10 166

17 966

Fremført til
inndekning i
senere år
(merforbruk)

-2 885

0

0

0

0

0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2019 budsjett
2021
2022
2023
2024
2020
Sentrale
kapitler/kommunedirektøren
Støttefunksjoner
Oppvekstsektoren
NAV Hadsel
Helse og omsorg
Kultur
Teknisk sektor
Skatter og rammetilskudd
Renter, avdrag og
avsetninger
Sum bevilgninger drift,
netto
Herav:
Avskrivinger
Netto renteutgifter og inntekter
Avdrag på lån
Netto avsetninger til eller
bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller
bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger
drift, netto

20 074

26 162

26 023

24 353

24 303

24 303

42 706
201 808
13 790
227 479
10 639
58 160
-8 657
-458

43 263
191 886
14 692
216 767
12 741
52 865
-10 023
-600

47 431
188 151
14 461
215 753
11 097
53 513
-10 023
-600

46 539
184 431
14 335
207 944
11 007
53 029
-10 023
-600

46 761
184 086
14 310
207 594
10 989
52 933
-10 023
-600

46 761
184 086
14 310
207 594
10 989
52 933
-10 023
-600

565 541

547 754

545 806

531 015

530 353

530 353

35 089
15

29 447
4

34 902
4

34 902
4

34 902
4

34 902
4

0
-7 010

0
785

0
785

0
785

0
785

0
785

200

0

0

0

0

0

537 246

517 518

510 116

495 325

494 663

494 663
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
budsjett
2021
2022
2023
2024
2020
Investeringer i varige
driftsmidler
Tilskudd til andres
investeringer
Investeringer i aksjer
og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum
investeringsutgifter

190 300 204 825 166 788 120 225 103 050
0

0

0

0

0

1 750

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
0
0
0
0
0
202 050 216 825 178 788 132 225 115 050

Kompensasjon for
-28 042 -28 872 -15 288 -10 125
merverdiavgift
Tilskudd fra andre
0
0
0
0
Salg av varige
-8 173 -47 173
-8 011 -10 335
driftsmidler
Salg av finansielle
0
0
0
0
anleggsmidler
Mottatte avdrag på
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
utlån av egne midler
Bruk av lån
-153 935 -126 780 -137 489 -103 765
Sum
-192 150 -204 825 -162 788 -126 225
investeringsinntekter
Overføring fra drift
Netto avsetninger til
eller bruk av bundne
investeringsfond
Netto avsetninger til
eller bruk av ubundet
investeringsfond
Sum overføring fra
drift og netto
avsetninger

-9 731
0
-11 000
0
-2 000
-76 319
-99 050

-9 400
0

-12 000
0

-16 000
0

-6 000
0

-16 000
0

-500

0

0

0

0

-9 900

-12 000

-16 000

-6 000

-16 000

0

0

0

0

0

Fremført til
inndekning i senere
år (udekket)

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
Beløp i 1000

Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Sum
budsjett
2021
2022
2023
2024
2021-2024
2020
Sentrale
kapitler/kommunedirektøren
IKT-anlegg i hht plan
Døgnåpen kommune - kjøp av
programvare
Sum Sentrale
kapitler/kommunedirektøren

750
500

1 000
500

1 000
500

1 000
600

1 000
850

4 000
2 450

1 250

1 500

1 500

1 600

1 850

6 450
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Oppvekstsektoren
IKT i skolen kunnskapsløftet
Investeringspott oppvekst
Ny skole Stokmarknes
Flerbrukshall Stokmarknes
Sum Oppvekstsektoren
Helse og omsorg
Investeringspott omsorg
Innkjøp av EL-biler til
hjemmetjenesten
Investeringer velferdsteknologi
Parkveien 2, bygging av flere
boliger for miljøtjenesten
Helsehus Stokmarknes
Sum Helse og omsorg
Kultur
Idrettsparker
Sum Kultur
Teknisk sektor
Haug kirkegård - parkering
Investeringer brannvesen
Klimaskogen
Adresse og nyivestering skilt
Tilrettelegging for turisme
Kommunale veier
Kommunale vei- og gatelys
Enøk Hadsel kommune
Maskiner VVA
Trafikksikkerhetsmidler
Fiskebøl industriområde
Vannverk Fiskebøl
Sone 11 B-C Sandnes
Opparbeidelse av tomter
PS3 Pumpestasjon Melbu
Kommunedelplan VVA
Melbu VB inntaksledning utskifting kote 80 - 133
VVA-anlegg Markedsgata
Stokmarknes
VVA-anlegg Ringveien Melbu
VVA anlegg - Fjellveien , Melbu
Investeringspott Teknisk sektor
Børøya - Avløp til RA3
Vannledning Bitterstad - Hov
VVA Skarveien Stokmarknes
Styresystem tekniske anlegg
Oppgradering formålsbygg
Hennes og Kvitnes vannverk,
overtakelse og utbedring
Trykkøkningsstasjon – Tømmervik
vannverk
Kirkegårder og -bygg
VVA V.D. Halsgate, Stokmarknes
Rishaugen boligområder
Vika 2 Avløpsstasjon
Hadsel handelspark - Børøya AB2
E3 Børøya industriområde - trinn
2
Melbu VB inntaksledning utskifting kote 133 til demning

500
500
85 000
5 000
91 000

500
500
10 000
0
11 000

500
500
7 500
17 000
25 500

500
500
0
28 000
29 000

0
0
0
0
0

1 500
1 500
17 500
45 000
65 500

1 000
850

1 000
750

1 000
750

1 000
750

0
0

3 000
2 250

1 000
1 500

1 000
1 500

1 000
0

1 000
0

0
0

3 000
1 500

12 000
17 350

1 000
5 250

0
2 750

0
2 750

0
0

1 000
10 750

1 500
1 500

1 000
1 000

0
0

0
0

0
0

1 000
1 000

400
500
1 000
400
700
3 300
2 000
1 200
1 000
3 000
0
0
0
4 000
1 000
300
3 000

4 000
500
0
400
1 100
5 500
5 000
1 200
1 000
3 000
0
0
0
3 000
500
1 300
500

0
500
0
400
1 100
5 700
5 000
1 200
1 000
3 000
0
0
9 375
3 000
0
0
0

0
500
2 000
400
1 100
5 000
5 000
0
1 000
3 000
0
0
0
3 000
0
0
0

0
750
500
400
1 100
5 000
5 000
0
0
3 000
2 000
9 450
0
1 000
0
0
0

4 000
2 250
2 500
1 600
4 400
21 200
20 000
2 400
3 000
12 000
2 000
9 450
9 375
10 000
500
1 300
500

1 000

8 750

1 250

0

0

10 000

0
0
500
500
3 000
500
500
10 000
2 000

0
0
500
0
6 250
1 250
1 000
10 000
5 000

0
0
500
4 500
688
2 500
0
10 000
2 500

625
1 750
500
0
0
625
0
10 000
1 875

8 750
8 750
0
0
0
0
0
0
36 250

9 375
10 500
1 500
4 500
6 938
4 375
1 000
30 000
45 625

0

3 000

0

0

0

3 000

1 600
200
2 000
300
0
0

900
3 125
2 000
0
56 000
20 000

500
0
19 000
0
0
6 250

0
0
18 000
0
0
0

0
0
0
6 250
0
0

1 400
3 125
39 000
6 250
56 000
26 250

500

2 000

1 000

0

0

3 000
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Melbu VB - rehabilitering
demning
Vannledning Hokland - Utbjør
Inntaksledning Grytting -Desken
Overtakelse privat vannverk
Grytting
Overtakelse privat vannverk
Trolldalen
Sone 10 - RA7 Gulstadøya
renseanlegg
Beredskapspott hasteutbedringer VVA
Investering kummer
VVA anlegg Rich. Withsgt og
Lensmannsveien
Rehabilitering Pumpestasjon AP4
indre havn og AP6 knausen
Ny UV og innvendige tilførsels rør
på Melbu vannbehandlingsanlegg
VVA anlegg - Villaveien på Melbu
Spredt avløp - prosjekt
Avløp rensing – Pumpestasjon
Hotell Richard With
Pumpestasjon Tømmervika
Branngarasje - Innlandet
Avløp rensing – Ekern–
Minirenseanlegg
Utbedring VA jf. ny VA-plan
Sum Teknisk sektor

Sum 2B

500

1 000

1 500

0

0

2 500

100
500
500

9 000
2 000
100

500
500
0

0
0
0

0
0
0

9 500
2 500
100

300

100

0

0

0

100

0

0

14 375

7 500

0

21 875

1 000

1 000

1 000

1 000

0

3 000

1 000
500

1 000
7 500

1 000
21 250

1 000
10 000

0
0

3 000
38 750

0

600

0

0

0

600

0

100

700

0

0

800

0
0
0

500
650
1 200

3 000
650
650

0
5 000
0

0
5 000
0

3 500
11 300
1 850

0
0
0

1 500
300
8 750

0
3 200
1 750

0
0
0

0
0
0

1 500
3 500
10 500

0
79 200

4 000
186 075

8 000
137 038

8 000
86 875

8 000
101 200

28 000
511 188

190 300

204 825

166 788

120 225

103 050

594 888

2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Sum 2B

Oppr.
budsjett
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan Sum
2021-2024

0

0

0

0

0

0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Aksjer og
andeler
Investeringer
i aksjer og
andeler i
selskaper

Oppr.
budsjett
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan Sum
2021-2024

1 750

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

1 750

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000
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4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Etablerings/utbedr.lån
Utlån av
egne
midler

Oppr.
budsjett
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan Sum
2021-2024

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000
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§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)
Beløp i 1000

Rammetilskudd
Inntekts- og
formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre
overføringer og
tilskudd fra staten
Overføringer og
tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og
leieinntekter
Sum
driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og
tjenester
Overføringer og
tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Regnskap
Oppr.
2019 budsjett
2020

Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2021
2022
2023
2024

-288 972 -292 963
-199 930 -206 126

-304 929 -298 334 -298 236 -298 236
-205 167 -205 167 -205 167 -205 167

-34 227
-104 978

-30 016
-85 636

-28 063
-76 781

-28 339
-73 208

-28 839
-63 014

-28 839
-73 014

-82 212

-51 081

-51 081

-51 081

-51 081

-51 081

-17 189
-38 257

-16 210
-43 754

-16 620
-43 754

-16 620
-43 754

-16 620
-43 754

-16 620
-43 754

-765 765 -725 785

-726 394 -716 502 -706 710 -716 710

399 939
69 295
194 622

358 748
76 348
181 905

363 356
75 516
171 913

355 719
75 090
165 185

356 019
75 090
164 223

356 019
75 090
164 223

71 788

56 186

54 410

54 410

54 410

54 410

35 089
770 734

29 447
702 634

34 902
700 097

34 902
685 306

34 902
684 644

34 902
684 644

4 969

-23 151

-26 297

-31 196

-22 066

-32 066

-3 060
-968
14 765
20 876
31 614

-2 150
-4 100
17 060
24 766
35 576

-2 150
-4 100
15 516
31 086
40 352

-2 150
-4 100
17 342
32 819
43 911

-2 150
-4 100
20 230
33 213
47 193

-2 150
-4 100
22 430
33 213
49 393

Motpost
avskrivninger

-35 089

-29 447

-35 294

-35 294

-35 294

-35 294

Netto
driftsresultat

1 493

-17 021

-21 239

-22 579

-10 167

-17 967

4 523

11 573

12 000

16 000

6 000

16 000

-7 001

885

885

885

885

885

-1 900

4 563

8 353

5 693

3 281

1 081

Brutto
driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto
finansutgifter

Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat
Overføring til
investering
Netto avsetninger
til eller bruk av
bundne driftsfond
Netto avsetninger
til eller bruk av
disposisjonsfond
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Sum
disponeringer
eller dekning av
netto
driftsresultat

-4 378

17 021

21 238

22 578

10 166

17 966

Fremført til
inndekning i
senere år
(merforbruk)

-2 885

0

0

0

0

0

Vedtak
Hovedutvalget for oppvekst tok kommunedirektørens innstilling til orientering.
[Lagre]
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21/20 Utvikling av nærmiljø
Behandlet av
1 Hovedutvalg Oppvekst
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
25.11.2020
26.11.2020
10.12.2020

Saknr
21/20
169/20

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren foreslår følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner tiltaket forsøksordning for Attraktive nærmiljø
Votering
Enstemmig
Vedtak
Hovedutvalg for oppvekst ber kommunestyret godkjenne forsøksordningen
«Attraktive nærmiljø».
[Lagre]
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22/20 Videreutvikling av Hadsel folkebibliotek
Behandlet av
1 Hovedutvalg Oppvekst
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
25.11.2020
26.11.2020
10.12.2020

Saknr
22/20
158/20

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak:
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskapet å vedta:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
Hadsel folkebibliotek skal utvikles i tråd med statlige retningslinjer for bibliotek, både
som informasjonssenter og litteraturhus for alle innbyggere. Biblioteket skal være den
gode møteplass for alle aldersgrupper i Hadsel. Det skal likevel legges stor vekt på å
tilrettelegge for kultur - og litteraturaktiviteter for barn og ungdom.
Biblioteket skal også være møteplasser for debatt og offentlig samtale, arena for
kulturopplevelser og læring. Det legges vekt på leseopplevelser og kulturformidling i
det nye biblioteket, og det skal være en naturlig møteplass i Hurtigrutens Hus.
Kommunedirektøren setter ned en arbeidsgruppe som vil jobbe videre med
prosjektet; « Folkebiblioteket inn i Hurtigrutens Hus » .
Prosjektgruppas mandat v il være å presentere de muligheter det ligger for å få et
tidsriktig bibliotek inn i Hurtigrutens Hus . Det må også tilrettelegges for kontorlokaler
for administrasjonen i kultur.
Prosjektgruppen skal bestå av representanter fra administrasjon og politikere .
Det velges to representanter fra Hovedutvalg for oppvekst.
Det avsettes kr 50.000 i prosjektmidler, og det skal også søkes om eksterne midler
der det er mulig for å utvikle og bygge nytt bibliotek i Hurtigrutens Hus.
Møtebehandling
Det var konsensus om at «alternativ 1» i kommunedirektørens innstilling er eneste
vei å gå. Altså at Hadsel folkebibliotek skal inn i Hurtigrutens hus, og at arbeidet med
flyttingen må begynne så snart som mulig.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hadsel folkebibliotek flytter inn i tidsriktige permanente lokaler i Hurtigrutens
hus og er som en del av tilbudet i kulturhuset.
[Lagre]
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23/20 Lokal retningslinje for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale
barnehager 2021
Behandlet av
1 Hovedutvalg Oppvekst
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
25.11.2020
26.11.2020
10.12.2020

Saknr
23/20
170/20

Kommunedirektørens innstilling

Hadsel kommunestyre vedtar Lokal retningslinje for tildeling av kommunalt drifts- og
kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020 i henhold til vedlegg i saken
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hovedutvalg for oppvekst innstiller til kommunestyret at «Lokal retningslinje for
tildeling av kommunalt drifts- og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager 2021»
vedtas i henhold til saken.
[Lagre]
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24/20 Folkevalgtes arbeidsvilkår - revisjon av delegasjonsreglement
Behandlet av
1 Hovedutvalg Teknisk
2 Hovedutvalg Helse og omsorg
2 Hovedutvalg Oppvekst
3 Formannskapet
4 Kommunestyret
5 Hovedutvalg Teknisk
6 Hovedutvalg Oppvekst
7 Hovedutvalg Helse og omsorg
8 Formannskapet
9 Kommunestyret

Møtedato
03.11.2020
04.11.2020
03.11.2020
05.11.2020
12.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
10.12.2020

Saknr
114/20
19/20
14/20
142/20
86/20
134/20
24/20
25/20
171/20

Kommunestyret har behandlet saken i møte 12.11.2020 sak 86/20
Møtebehandling/votering
Kommunestyret vedtok enstemmig innstillingen fra formannskapet
Vedtak
På bakgrunn av forskjellig vedtak i utvalgene utsettes saken.

Møtebehandling
Utvalgsleder Inge Sneberg (Ap) foreslo å opprettholde vedtaket fra forrige
utvalgsmøte, avholdt 3. november 2020. Altså at innstillingen fra hovedutvalg for
oppvekst ser slik ut:
1. Fremlagte forslag til nye delegasjonsreglementer for Hadsel kommune vedtas
2. Hovedutvalg oppvekst endrer navn til «Hovedutvalg for oppvekst, kultur, klima og
miljø».
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Fremlagte forslag til nye delegasjonsreglementer for Hadsel kommune vedtas
2. Hovedutvalg oppvekst endrer navn til «Hovedutvalg for oppvekst, kultur, klima og
miljø».
[Lagre]
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00571-1
Line Jeanette Pedersen

Saksgang
Hovedutvalg Oppvekst

Møtedato
10.02.2021

Orientering om sosialpedagogisk rådgivning i grunnskolen
Kommunedirektørens innstilling
Hovedutvalg oppvekst tar orienteringen til orientering
Referanser i saken
Sak 82/20 kommunestyret – Miljøterapeuter i Hadselskolen
Bakgrunn
Kommunestyret fattet 01.10.20 følgende vedtak;
Kommunedirektøren følger opp den enkelte skole, og da spesielt de to største, om det
er behov for miljøterapeuter i skolen som eksplisitt jobber med skolemiljøet, eller om
det er mer hensiktsmessig å øke stillingen til sosiallærer. Rektor av gjør hva som er
mest hensiktsmessig på sin enhet, kommunedirektøren orienterer hovedutvalg
oppvekst etter at budsjettet for 2021 er vedtatt.
Saksfremstilling
Kommunedirektøren orienterer hovedutvalget muntlig om arbeidets om har blitt gjort,
og videre prosess.
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Hadsel kommune

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00576-1
Line Jeanette Pedersen

Saksgang
Hovedutvalg Oppvekst

Møtedato
10.02.2021

Orientering om kommunal overtakelse av Børøya barnehage SA
Kommunedirektørens innstilling
Hovedutvalg oppvekst tar orienteringen til orientering.
Saksfremstilling
Kommunedirektøren gir en kort orientering om dialog med Børøya barnehage og videre politisk
behandling.

Dokumentnr.: 21/00576-1
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3/21 Orientering om drift av det forebyggende arbeid med "Æ-E-MÆ" - 21/00577-1 Orientering om drift av det forebyggende arbeid med "Æ-E-MÆ" : Orientering om drift av det forebyggende arbeid med "Æ-E-MÆ"

Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00577-1
Line Jeanette Pedersen

Saksgang
Hovedutvalg Oppvekst
Hovedutvalg Helse og omsorg
Ungdomsrådet

Møtedato
10.02.2021
10.02.2021

Orientering om drift av det forebyggende arbeid med "Æ-E-MÆ"
Kommunedirektørens innstilling
Hovedutvalg oppvekt, hovedutvalg helse og omsorg, ungdomsrådet tar orienteringen
til orientering.
Referanser i saken
Sak 72/19 Formannskapet
Bakgrunn
Å styrkeforebygging av vold og overgrep er en målsetning som er tverrsektorielt
forankret og et tema som det har vært satt søkelys på. Kommunen startet i 2016 en
intern prosess på tvers av sektorene med å forankre arbeidet med få etablert rutiner
og en systematisk metodikk for arbeidet.
Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant
barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres
foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å
forebygge vold og overgrep.
Formannskapet vedtok 13.06.2019 følgende;
1. Hadsel kommunestyre ser det som svært viktig at det jobbes systematisk mot
vold og seksuelle overgrep mot barn i Hadsel kommune, dette ved å bruke
modellen Æ E MÆ.
2. Å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge er et tverrsektorielt ansvar.
Sektor oppvekst og sektor helse og omsorg har i samarbeid det overordnede
faglige ansvaret for å få iverksatt modellen Æ E MÆ i kommunens organisasjon.
3. Hadsel kommune sektor oppvekst og sektor helse- og omsorg implementerer
«Æ E MÆ» som metodikk i arbeidet med forebygging og avdekking av seksuelle
overgrep.

Saksfremstilling
Kommunedirektøren gir en muntlig gjennomgang av implementeringsfasen og
arbeider med modellen i organisasjonen.

Dokumentnr.: 21/00577-1
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00249-1
Hans Christian Haakonsen

Saksgang
Møtedato
Hovedutvalg Teknisk
09.02.2021
Hovedutvalg Oppvekst
10.02.2021
Hovedutvalg Helse og omsorg
10.02.2021
Hadsel Eldreråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet
Hadsel kommunestyre
18.02.2021

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, planforslag til behandling
og vedtak om offentlig ettersyn
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret slutter seg til vedlagte planforslag for kommuneplanens samfunnsdel
2021-2032 med vedlegg og legger dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Hjemmel for
vedtaket er plan- og bygningsloven § 11-14.
Vedlegg:
Planforslag - kommuneplanens samfunnsdel
Vedlegg 1 - behandling av innspill
Vedlegg 2 - arealregnskap
Referanser i saken1
• Kommuneplanens samfunnsdel 2007-2017
• Kommunal planstrategi 2016-2019 der planbestillingen kom. Fulgt opp i
nåværende planstrategi 2020-2023 vedtatt 19/6-2020.
• Felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel stadfestet
13/12-2018.
Bakgrunn
Kommunestyret har bestilt en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Opprinnelig
tenkte man en enkel planrevisjon som i stor grad ble disponert slik den forrige planen.
Imidlertid har kommunedirektøren funnet det som formålstjenlig å forfatte en plan
som er enklere å bruke og mer oppdatert i forhold til samfunnsutviklingen. Saken
fremmes nå til politisk behandling med anmodning om at vedlagte plan med vedlegg
legges ut til offentlig ettersyn.
Saksfremstilling
Kort beskrivelse av planen:
Jf. vedlegg. Følgende momenter ved planen kan trekkes frem:
1

Oversikt over eksisterende planer finnes på kommunens hjemmesider www.hadsel.kommune.no. Søk på «Vedtatte planer», eller følg
linken https://www.hadsel.kommune.no/vedtatte-planer.351832.no.html
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Enkelt og kortfattet språk og lite tekst for at folk skal få oversikt og forstå
Visjon forenklet men samme verdigrunnlag som før
Et samfunnsmål bestående av 4 punkter
En god del handlingsrettede strategier. Brukerfokus.
Plan tuftet på FNs bærekraftsmål
4 prioriterte samfunnsområder: Bærekraftig utvikling, bolyst, folkehelse og
næringsutvikling slik kommunestyret har anvist.
Økonomisk handlingsregel
Egen medvirkningspolitikk for å inkludere bedre
Overordnede arealpolitiske retningslinjer som blir lagt til grunn ved utvikling av
arealdelen
Omsorgspolitikk som samsvarer med: eldrereformen «Leve hele livet»,
utfordringer innenfor rus, psykisk helse, vold og seksuelle overgrep,
selvskading og selvmordsforsøk. Videre er føringene i omsorgsplanen tatt med
Utdanningspolitikk som samsvarer med kunnskapsløftet herunder definert
verdigrunnlag, fokus på inkludering, helsefremming, egen mestring,
motivasjon, lærelyst, kultur og vold inkl. mobbing
Tydelig kulturpolitikk: Vår rolle er tilrettelegger og samarbeidspart. Politikk
koblet mot folkehelse, frivillighet, bolyst, fysisk aktivitet og kulturminner/miljø
Tydeligere samferdselspolitikk med bl.a. vekt på samarbeid med
fylkeskommunen
Samiske interesser ivaretas, bl.a. ved å innføre samiske stedsnavn der dette er
aktuelt
Fokus på samfunnssikkerhet og beredskap
Definerte strategier for kommunale tjenester og forvaltning
Dyrevelferd
Geografiske satsningsområder (hva vil vi ha i bygdene og hva vil vi ha i
tettstedene)
Definert rolle i forhold til interkommunalt samarbeid, bl.a. at vi skal være
pådriver for balanserte regionvekstavtaler i samarbeid med Vesterålenkommunene, politisk råd for Vesterålen og Nordland fylkeskommune. Videre
fokus på samarbeid om felles oppgaver.
Rullering av planen for hvert nytt kommunestyre

Medvirkning:
Planarbeidet er kunngjort gjennom avisen, på kommunens hjemmesider og FB-sider,
via direkte brev til overordnet myndighet m.fl. I tillegg er her laget en egen
innspillsmodul på våre nettsider slik at publikum kunne avgi elektroniske innspill.
Det er avholdt følgende møter:
• 26/4-2018 Kommunestyrets idémyldring
• 31/1-2019 møte med alle elevrådene i kommunen på Hurtigrutens hus
• 20/2-2019 folkemøte på Stokmarknes
• 21/2-2019 folkemøte på Melbu
• 26/2-2019 folkemøte på Sandnes
• 5/3-2019 folkemøte på Innlandet
• 7/3-2019 folkemøte på Strønstad
• 11/4-2019 folkemøte om landbruket på Lekang
• 21/1-2021 Planforum med overordnet myndighet (Statsforvalteren, Nordland
fylkeskommune, Husbanken, KS, Mattilsynet, Sametinget, Direktoratet for
mineralforvaltning og BaneNOR.
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Det er innkommet 924 innspill. Noen er behandlet i planforslaget, noen skal behandles
i kommunedelplaner.
I tillegg har kommunens sektorer vært involvert, dvs. ledere og en rekke
saksbehandlere med et visst overblikk over sektorens virke.
Hva sier overordnet myndighet?
Før kommunedirektøren la frem planforslaget ble her avholdt møte med overordnet
myndighet 21/1. Statsforvalteren, Nordland fylkeskommune og Sametinget uttalte
følgende om planutkastet: God kvalitet, ryddig, god form, lett å finne frem, målretta
og godt utreda grunnlag.
Kommunedirektørens vurdering
Generelle betraktninger:
Kommunedirektøren mener at dette er en plan for å bruke i hverdagen. Den er
skrevet med et enkelt språk slik som anvist i planprogrammet. Planen er ikke en bok,
undersøkelse, eller et akademisk utredning for å vise mest mulig faglighet. All
overordnet politikk av prinsipiell karaktér er i et dokument, etter føringer fra
planstrategien. Kommunedelplanene blir etter hvert konvertert til
handlingsplaner/programmer.
Slik måte å skrive en plan på skaper oversikt og forutsigbarhet, bl.a. for politisk nivå
der man senere kan ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel ved behandling
av enkeltsaker. For øvrig er det viktig å legge merke til at kommuneplanens
samfunnsdel befinner seg på et strategisk og overordnet nivå, og at konkrete
enkelttiltak derfor ikke er med. Jf. plan- og bygningsloven § 11-2 første avsnitt.
Politisk handlingsrom:
Politisk nivå kan slutte seg til planforslaget og legge det ut på høring, evt. med
endringer. Alternativt kan forslaget sendes tilbake dersom man ikke er fornøyd.
Kommunedirektøren mener planforslaget er svært viktig å diskutere for politisk nivå.
Det er her vi legger kursen for kommunen, og dermed er anledningen her for å drive
lokalpolitikk i høyeste grad. Kommunedirektøren skal ikke drive politikk: Derfor har en
ved mål og strategiutformingen tatt utgangspunkt i overordnede føringer, gjeldende
vedtak (inkl. planvedtak) og innspill fra medvirkningen.
Konklusjon
Kommunedirektøren tilrår at politisk nivå slutter seg til planforslaget med vedlegg og
legger disse ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Vi må i høringen spørre om planforslaget
vurderes som dekkende for det en kommuneplan skal vise på overordnet og strategisk
nivå, og vi bør samtidig spørre om planen oppfattes som lettlest og forståelig.
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Forord
Tenker du på fremtiden til Hadsel? Hvordan vil det se ut der du bor? Hva lever vi av?
Hvordan har vi det i Hadsel om 5 år, ti kanskje tjue år? Og hvordan har du det?
Kommunen er opptatt av disse spørsmålene hver eneste dag og vi har store ambisjoner
for fremtiden vår: Vi vil være en attraktiv og levende kommune både for innbyggerne
våre og besøkende. Hadsel skal være en god kommune å bo i med et hav av muligheter.
Kommuneplanen for Hadsel er vårt felles kart for fremtiden. Den skal vise hvilken retning
vi ønsker for utvikling av vårt samfunn på et overordnet nivå.
Sentralt i planen står fire emner: Bærekraft, folkehelse, bolyst og næringsarbeid.
Emnene mener vi er helt avgjørende i arbeidet med å fremme en god utvikling av
Hadselsamfunnet.
Når det gjelder handlinger og tiltak for å følge opp den retning kommuneplanen
beskriver, er denne oppgaven et felles anliggende der vi alle må bidra. For
kommuneorganisasjonens del vil mye være synliggjort i styringsdokumentet og
økonomiplanen.
Planen er en videreutvikling- og oppdatering av tidligere kommuneplan for Hadsel 20072017 som har fungert godt for kommunen. Likevel har vi foretatt betydelige endringer for
å få en oppdatert plan til dagens samfunnsutfordringer, spesielt i forhold til FNs
bærekraftsmål. Videre er den nye planen er et resultat av en lengre prosess med som
har involvert flere i vårt lokalsamfunn. Utfordringen i de nærmeste årene blir å sette
kommuneplanen ut i handling. Dette krever fortsatt positive holdninger, godt samarbeid
og stor innsats. Kommuneplanens samfunnsdel gjelder i utgangspunktet frem mot år
2032, men hvert enkelt kommunestyre vil ta stilling til om planen må oppdateres og
fornyes for hver valgperiode.
Kommuneplanens samfunnsdel er disponert slik at tallmateriale m.m. er lagt ved som
vedlegg, slik at hoveddokumentet fremstår oversiktlig og enkelt. Mål og strategier er
forfattet slik at de fremstår som anvendbare. Samfunnsdelen skal «samle opp» politikken
i et dokument slik at vi vet hvor vi har alt.
Med ønske om at kommuneplanen kan være et levende dokument som aktivt benyttes til
inspirasjon og rettesnor, inviteres det til samarbeid og felles dugnad for utvikling av
Hadselsamfunnet i en stadig mer samlende og attraktiv retning.
Stokmarknes den ………

Aina Nilsen
Ordfører
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Kommunedirektør
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1 Bakgrunn
Hvorfor skal vi ha en kommuneplan?

Kommunens oppgave er først og fremst å arbeide for sine innbyggere og ta seg av de
nære oppgavene. Det er vi i Hadsel som kjenner de lokale utfordringene best og vet
hvordan de kan løses. Dette arbeidet må systematiseres og skrives ned i en plan slik at
vi vet hvor vi har det. Planen må gi et overblikk over situasjonen vi er i og
samfunnsutfordringene vi har- og vil møte. Som følge av dette må den gi oss en retning
for det videre arbeidet vi skal gjøre. Retningen bestemmer de folkevalgte, dog må
hensyntas både nasjonale og regionale mål, interesser og oppgaver.
Når vi lager kommunale planer må de være forankret hos innbyggerne og overordnet
myndighet. Vi er således avhengig av åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for å få en
så bra plan som mulig. Videre må planen selvsagt være innenfor gjeldende regelverk.
Det må legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn må
beskrives.

Forskjellen på samfunnsdelen og arealdelen
Kommuneplanen skal ha en samfunnsdel og en arealdel. Dokumentet du nå leser er
samfunnsdelen, og denne står øverst i kommunens plansystem. Planen er disponert slik
at den tar utgangspunkt i de ulike rollene kommunen har:
• Rollen som utviklingsaktør i samfunnet
• Rollen som tjenesteyter ovenfor innbyggerne
• Rollen som arbeidsgiver ovenfor de ansatte
• Rollen som ressursforvalter
Kommuneplanens arealdel tar utgangspunkt i samfunnsdelen og er i praksis først og
fremst et kart med bestemmelser. Den sier noe om hvordan vi skal bruke arealene i
Hadsel, dvs. hvor vi skal ha boligområder, friluftsområder, naturområder, nærings- og
landbruksområder osv. Videre hvilke regler som gjelder innenfor det enkelte område.
Slike regler er viktige sånn at vi kan ta hensyn til en bærekraftig utvikling til beste for
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Lokal samfunnsstyring

Kommuneplanen er vår felles arbeidsplan for å møte fremtiden på ønsket måte. Formelt
er det kommunestyret som «eier» planen. Norge styres gjennom et representativt
demokrati. Et representativt demokrati fungerer slik at folket velger representanter
(politikere) til å styre kommunen for seg. I Hadsel er kommunestyret som er vårt øverste
folkevalgte organ. Selv om lokalpolitikerne styrer- og bestemmer er det i mange saker
ønskelig å høre hva innbyggerne, bedrifter og/eller organisasjoner mener. Dette kalles
for merdemokrati. Dette skal ikke erstatte det representative demokratiet, men tjene
som et supplement for å få opplyst ulike saker så godt som mulig gjennom anledningen
til å gi innspill og råd til politikerne.
Hva angår statlig styring av kommunene skjer dette gjennom lover og overordnede
føringer fra Regjeringen. Dette er presisert i nylig endringer i Kommuneloven, jf. § 2–2,
3. ledd samt i Grunnloven § 49, 2. ledd hvor det fremgår at staten bare kan styre
kommunen med hjemmel i lov. Det innebærer at rundskriv, veiledere og statlige
tolkningsuttalelser ikke binder kommunene. Begrunnelsen for endringen av
kommuneloven er i forarbeidene (NOU 2016:4) blant annet angitt slik: «Kommunene er
bedre egnet enn statlige sektororganer til å foreta helhetlige prioriteringer og til å fordele
begrensede ressurser». Dog er det er viktig å være oppmerksom på setningen «hjemmel
i lov» som i praksis betyr at her er en rekke lover som i mer eller mindre grad avgrenser
det kommunale selvstyret, og hva man kan gjøre.
Hva angår fylkeskommunen er styringen av kommunen avgrenset til de regionale
interessene de fremmer og som bl.a. kommunene må følge opp.
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2 Kommuneplanlegging
Kommuneplanen skal være veikartet og arbeidsplanen for den lokale
samfunnsutviklingen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som i vårt
tilfelle tilsvarer styringsdokumentet/ økonomiplanen som rulleres/fornyes hvert år.
Konkrete tiltak skal føres opp direkte i styringsdokumentet eller via en kommunedelplan
som også er knyttet til samme dokument.
Kommuneplanleggingen skal følge de kvalitetskrav som er angitt i den kommunale
planstrategien.

Koblingen mellom samfunnsdelen og kommunens økonomiplan
Det er nødvendig å forstå at handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i praksis er
kommunens økonomiplan/ styringsdokument, jf. kommuneloven § 14-4, og plan og
bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. Økonomiplanen rulleres hvert år og legges ut til
offentlig ettersyn på slutten av året før kommunestyret gjør sitt vedtak. Det er således
ikke nødvendig- og heller ikke anbefalt at vi blander inn alle tiltak i samfunnsdelen, da
planen befinner seg på et overordnet, strategisk nivå. Likevel er her nevnt konkrete
forhold/tiltak i samfunnsdelen men det er fordi disse har en åpenbar betydning for den
helhetlige samfunnsutviklingen av Hadsel som f.eks. Hadselfjord-tunellen og flyplassen.

Planprosess
Plan- og bygningsloven angir i grove trekk prosesskravene, og planprogrammet har
angitt en oppskrift for denne planprosessen. Samfunnsdelen er et resultat av bl.a. en
rekke medvirkningsaktiviteter som folkemøter, tema- og arbeidsmøter. Innbyggere i
ulike aldrer og livssituasjoner, næringsaktører, andre offentlige aktører, folkevalgte og
ansatte i kommunen har deltatt med innspill, og i diskusjoner i forberedelsene til
innholdet i planen. Formannskapet har fungert som styringsgruppe etter delegasjon fra
kommunestyret.

Oppfølging, resultatmåling og rullering

Kommuneplanens samfunnsdel følges opp og konkretiseres i kommunens
styringsdokument/kommunedelplaner, og alle virksomhetene har sin rolle i å oppfylle
mål og strategier i våre planer. Evt. nye kommunedelplaner og temaplaner som er
ment å utfylle- og konkretisere bestemte emner i kommuneplanen initieres gjennom
den kommunale planstrategien, ikke i kommuneplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
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Tidligere har kommunestyret vedtatt kommuneplaner som har fått stå mer eller
mindre uberørt gjerne i en planperiode på 10 år. Dette holder ikke i dag i et samfunn
som stadig er i utvikling. Derfor legges det opp til at hvert nye kommunestyre får
anledning til å oppdatere planen i forhold til samfunnssituasjonen, og ikke minst
veien videre. Sistnevne handler om politisk kurs. Nytt kommunestyre avklarer dette i
kommende planstrategier.

Forholdet mellom behov/ønsker og hva vi faktisk kan få til
Det vil alltid være en avstand mellom behov/ønsker og hva vi faktisk kan få til. Dette
henger først og fremst sammen med tilgangen på ressurser. De folkevalgte må derfor
prioritere og velge, og det er ikke alltid avgjørelsene faller i god jord. Slik er det i alle
kommuner. Diskusjonen om hva som er viktig, og mindre viktig vil alltid være – dette er
en naturlig del av politikkutøvelsen.

Praktisk bruk av planens mål og strategier
Samfunnsmålet i kap. 3 og de påfølgende strategiene i kap. 5 viser retning inn i
fremtiden. I den daglige forvaltningen både på politisk og/eller administrativt nivå danner
disse utgangspunktet for arbeidet med alle våre saker. I noen sakstilfeller kan det hende
at vi ut fra ulike grunner og unntaksvis likevel må si nei eller snu selv om den
overordnede retningen i denne planen er gitt.

Mål er dit vi vil, strategi er veien/midlene vi velger for å komme dit. Eksempel: Målet kan
være å dra til Storheia. Strategien for å få dette til er å velge ønsket sti, og riktig
utrustning for turen. I den praktiske politikken bør politikerne, ved behandling av en sak,
ta utgangspunkt i kommuneplanen før man bestemmer seg.

Kort om disposisjonen av kommuneplanens samfunnsdel

Denne planen kan fortone seg som omfattende sett i forhold til enkelte lignende planer i
andre kommuner. Valget er bevisst: I flg. planstrategien legger kommunen opp til at alle
politiske føringer etter hvert skal samles i kommuneplanen. Da vet vi hvor vi har dem, og
det vil være enklere å holde oversikten både for de folkevalgte, innbyggerne og
administrasjonen. Kommunedelplanene skal i planperioden fases ut til å bli rene
handlingsplaner. Mål og strategier i de kommunedelplaner som allerede er vedtatt vil bli
installert i samfunnsdelen, og de eksisterende delplanene vil etter hvert bli omgjort til
rene handling- og tiltaksplaner.
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3 Visjon, verdigrunnlag og overordnet samfunnsmål
I planen er det behov for en visjon, et verdigrunnlag og påfølgende samfunnsmål som
kan vise hvordan vi griper fremtiden.
Visjon:

Et hav av
muligheter
Verdigrunnlag:
Vi velger verdier som gir samhold, får fram skaperevnen, er engasjerende og synliggjør
ansvar for vårt eget lokalsamfunn til beste for oss alle. Vi er et samfunn som tør å satse,
er samlende, kreativt og som oppnår resultater. Vi er også en kommune hvor
innbyggerne er tydelige, engasjerte, rause og viser respekt for hverandre. Følgende
verdier beskriver oss:
Engasjert – Samlende – Kreativ – Raus – Effektiv
Samfunnsmål:
Vi vil ha:
• Et klimanøytralt og bærekraftig
lokalsamfunn
• Bolyst og god folkehelse
• En framtidsrettet næringsutvikling
• Bærekraftig forvaltning av natur og
miljø

4 Hva er det viktigste for Hadsel?
Hva er det viktigste for Hadsel?

Vi ser at det blir flere og flere eldre i Hadsel. For å kunne ta vare på, og videreutvikle
eldreomsorgen i kommunen må vi ha flere yngre og tilflyttere. Disse kan gi oss
skatteinntekter og mere overføringer fra staten. Da må Hadsel fremstå som en god
kommune å bo- og arbeide i. I tillegg må vi, som alle andre tenke på miljø, klima og
bærekraft. Dette er bakgrunnen for de fire temaene som kommunestyret ønsker å
fokusere spesielt på. Foruten de fire temaene nevnt nedenfor har kommuneplanen en
rekke andre temaer som alle er viktige på sin måte.
Prioriterte temaer:
• Bærekraftig utvikling
• Folkehelse
• Bolyst
• Næringsutvikling
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Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling betyr i denne sammenhengen en utvikling som imøtekommer
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få
dekket sine behov. Her vil bl.a. klima og miljø stå veldig sentralt, men også andre emner
er aktuelle. FN har laget 17 bærekraft-mål som vi må følge. Bærekraftsmålene er
verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse og
stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Målene skal vise veg mot en bærekraftig
utvikling på kort og lang sikt. Dette er FNs bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål er skalert til nasjonalt nivå, og det er kommunene som må iverksette
disse.
Dette betyr bærekraftsmålene1
1. Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
2. Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme
bærekraftig landbruk
3. God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett
alder
4. God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring for alle
5. Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners
stilling i samfunnet
6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til
vann og gode sanitærforhold for alle
7. Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en
overkommelig pris
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme
inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
10. Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende,
trygge, robuste og bærekraftige
12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og
produksjonsmønstre
13. Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem

1

Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/
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14. Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som
fremmer bærekraftig utvikling
15. Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av
økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse
og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og
inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer
17. Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre
arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
I de etterfølgende tabellene for utviklingsområder og strategier er disse satt opp mot FNs
bærekraftsmål.

5 Strategier for de enkelte utviklingsområder
I tabellene står i siste kolonne «FNs bærekraftsmål». Strategiene skal ha en relasjon til
nevnte bærekraftsmål som betyr at man i hvert enkelt tilfelle på forhånd skal vurdere
bærekraften i det vi ønsker å gjøre. Dette skal komme tydelig frem i den enkelte sak.
Uten en slik mekanisme svekkes våre muligheter til å bli en bærekraftig kommune.
Samarbeid for å komme dit vi vil
FNs bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid må være helt sentralt i alt vi gjør: i etterfølgelse av
mål, samtlige strategier, utvikling av tiltak og ellers. Samarbeid er derfor en
gjennomgående føring fra kommunestyret i denne planen. I kapittel 5.6
Medvirkning og samfunnsdeltakelse er det lagt strategier om hvorledes vi skal gjøre det.
Utviklingsområder med påfølgende strategier
Nr.

Utviklingsområde med påfølgende strategier:

Referanser/ oppfølging

Bærekraftmål

5.1 Bærekraftig utvikling, med fokus på klima og energi (prioritert område)
a)

Vi skal redusere klimautslippene i Hadsel med 50 % innen 2030

b)

Vi skal øke lokal produksjon av grønn kraft med 20 % innen 2030

c)

Vi skal arbeide med å forby bruk av engangsplast i alle kommunale
virksomheter

d)

Vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Klimagassutslippene skal
reduseres med minst 90 % innen 2050.

e)

Vi skal føre et klimaregnskap som viser det samlede utslipp av
klimagasser fra kommunens virksomhet og Hadselsamfunnet. I
tillegg skal vi utforme et forpliktende klimabudsjett som en del av
styringsdokumentet.

f)

Vi skal oppdatere kommunens helhetlige ROS-analyse med de siste
nasjonale framskrivningene
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Jf. klimaloven, Meld. St.
13 (2020-2021) & klimaog energiplan
Jf. klimaloven, Meld. St.
13 (2020-2021) & klimaog energiplan
Jf. klimaloven, Meld. St.
13 (2020-2021) & klimaog energiplan
Jf. klimaloven, Meld. St.
13 (2020-2021) & klimaog energiplan
Jf. klimaloven, Meld. St.
13 (2020-2021) & klimaog energiplan

3, 11, 13

Jf. klimaloven, Meld. St.
13 (2020-2021) & klimaog energiplan

3, 11, 13

3, 7, 11,
12, 13
3, 11, 12,
13
3, 11, 12,
13
3, 11, 12,
13
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5.2 Bolyst (prioritert område)
Bolyst er summen av hva den enkelte tenker om stedets atmosfære, og fysiske omgivelser (natur så vel som bygde
miljøer), sosiale miljøer og muligheter, mellommenneskelige relasjoner og erfaringer knyttet til å få dekket en lang
rekke ulike typer behov. Således er bolyst helt sentralt for å beholde antallet innbyggere, og helst bli flere.
a)

Vi skal arbeide for levende bygder og tettsteder der folk trives. I
Hadsel skal det være anledning til å bosette seg i bygdene, så vel
som i tettstedene.

b)

Vi skal arbeide aktivt med fysisk stedsutvikling, og bidra for å
tilrettelegge for trygge, inkluderende, attraktive og
aktivitetsfremmende bygder og tettsteder for alle. Vi skal bidra til å
etablere gode møteplasser, sammenhengende grøntområder og et
gjennomgående turveinett som tilrettelegger for friluftsliv og
aktiviteter i nærmiljøet.

c)

Vi skal utvikle leke- og aktivitetsplasser- og sette krav til utformingen
bl.a. forholdet til sikker adkomst.

d)

Vi skal arbeide for at utbygginger ivaretar en estetisk- og universell
utforming.

e)

Vi skal prioritere vekst og utvikling i områder som har god og sikker
teknisk infrastruktur knyttet til vann og avløp.
Vi skal utvikle Hadsel slik at folk ønsker å bosette seg her eller
komme på besøk

f)

g)

Vi bør ta vare på de bolyst-kvaliteter vi allerede har men disse må
ikke være til hinder for en videreutvikling av samfunnet

Jf. kommuneplanens
arealdel, St.meld. nr. 19
(1999-2000), St. meld. St.
18 (2016–2017),
fylkesplanen & strategisk
boligplan
Jf. kommuneplanens
arealdel, St.meld. nr. 19
(1999-2000), St. meld. St.
18 (2016–2017),
fylkesplanen, strategisk
boligplan, folkehelseplan &
frivillighetsplan
Jf. fylkesplanen,
kommuneplanens arealdel,
folkehelseplan &
boligstrategisk plan
Jf. kommuneplanens
arealdel, reguleringsplaner
Jf. kommuneplanens
arealdel, hovedplan for VA
Jf. kommuneplanens
arealdel, St.meld. nr. 19
(1999-2000), St. meld. St.
18 (2016–2017),
strategisk boligplan,
folkehelseplan &
frivillighetsplan
Jf. kommuneplanens
arealdel, St.meld. nr. 19
(1999-2000), St. meld. St.
18 (2016–2017),
strategisk boligplan,
folkehelseplan &
frivillighetsplan

3, 11

3, 11, 14,
15

3, 11

3, 11

3, 6
3, 11, 14,
15

3, 11, 14,
15

5.3 Folkehelse (prioritert område)
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er
samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Det omfatter også
arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
a)

Folkehelsearbeidet i Hadsel skal legge vekt på forebygging mot
uhelse. Følgende områder er spesielt viktige:
•
Sosial ulikhet i helse med fokus på barn & unges
oppvekstsvilkår
•
Levevaner og livsstil
•
Psykisk helse
•
Aldersvennlig samfunn for eldre herunder aldersvennlig
stedsutvikling. Regjeringens kvalitetsreform «Leve hele
livet» legges til grunn.

Jf. folkehelseloven,
regjeringens
kvalitetsreform «Leve hele
livet», fylkesplanen &
folkehelseplan

3

b)

Vi skal drive helsefremming i samarbeid med organisasjoner og
innbyggere. Psykisk uhelse & livsstilsproblematikk er spesielt viktig.
Barn & unge er prioritert.

Jf. folkehelseloven,
fylkesplanen &
Folkehelseplan

3

c)

Vi skal integrere folkehelse i all planlegging. Vi skal motivere,
stimulere og legge til rette for egenaktivitet gjennom en kultur-,
idretts- og friluftspolitisk plattform

Jf. folkehelseloven,
fylkesplanen, planstrategi,
delplaner & reguleringsplaner

3
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d)

Vi skal til enhver tid ha oversikt over befolkningens helsetilstand og
ulike påvirkningsfaktorer slik at vi kan jobbe målrettet for å fremme
folkehelsen

Jf. folkehelseloven,
fylkesplanen &
folkehelseplan

3

e)

Vi skal legge til rette for at befolkningen opplever mestring, sosial
tilhørighet og glede over livet. Involvering skal stå sentralt. Vi skal gi
barn & unge røtter og vinger.

Jf. fylkesplanen framtidig
oppvekstplan, frivillighetsplan & folkehelseplan

3

f)

Vi skal aktivt fremme- og ta del i Regjeringens kvalitetsreform for
eldre «Leve hele livet» for å skape et mer aldersvennlig
lokalsamfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Vårt arbeid
skal være sektorovergripende.
Vi skal arbeide for å redusere mobbing og diskriminering i
lokalsamfunnet

Jf. St.melding nr. 15
(2017-2018) og fremtidig
folkehelseplan

3, 10

Jf. folkehelseplan &
oppvekstplan

3, 5, 8,
10, 16

h)

Vi skal sikre en inkluderende integrering av nye innbyggere

Jf. folkehelseplan,
oppvekstplan &
boligpolitisk plan

3, 10, 16

i)

Vi skal arbeide for å redusere vold og kriminalitet. Vi skal i samarbeid
med politiet og andre aktuelle instanser bidra til å:
•
Bygge moralske barrierer mot kriminalitet
•
Redusere rekruttering til kriminelle miljøer
•
Avskrekking ved trussel om straff (politioppgave)
•
Avverging ved å oppdage og stanse kriminelle handlinger før
de skjer (politioppgave)
•
Uskadeliggjøring ved å frata gjerningspersoner evnen til å
gjøre lovbrudd (politioppgave)
•
Beskytte sårbare mål og forebygge terrorisme
•
Redusere skadevirkninger
•
Redusere gevinster fra kriminelle handlinger
•
Hjelpe personer som har gjort lovbrudd tilbake til et normalt
liv

Jf. folkehelseplan,
interkommunal plan mot
vold i nære relasjoner &
St. melding 29 (20192020)

3, 11, 16

j)

Vi skal redusere skadelig alkoholbruk.

3

k)

Vi setter krav til at serverings- og skjenkesteder for alkohol drives
lovlig og innenfor gjeldende lokal alkoholpolitikk

Jf. alkoholloven &
alkoholpolitisk plan
Jf. alkoholloven &
alkoholpolitisk plan

l)

Vi skal arbeide for å redusere rusmisbruk gjennom forebyggende
tiltak. Unge vil være en prioritert gruppe.

3

m)

Vi skal sikre arenaer for ungdom for å fremme en positiv utvikling

Jf. alkoholloven,
alkoholpolitisk plan &
folkehelseplan.
Jf. oppvekstplan &
folkehelseplan

g)

3

3, 11

5.4 Næringsutvikling (prioritert område)
Næringsutvikling er aktiviteter som har til hensikt å få til vekst i næringslivet. Med vekst i næringslivet mener vi økt
verdiskaping, flere arbeidsplasser og/eller økt lønnsomhet.
a)

Vi skal ha en aktiv nærings-, areal-, og samferdselspolitikk som
følges opp med initiativ og engasjement fra politisk- og
administrative ledelse.

Jf. strategisk næringsplan

8, 9, 12

b)

Vi skal ha aktivt eierskap til utvikling og tilrettelegging av
næringsarealer med god kommunal infrastruktur.

Jf. strategisk næringsplan

8, 9

c)

Vi skal være imøtekommende og tillitsskapende og i samarbeid med
utviklingsmiljø skal vi holde godt moment, vise handlekraft, være
oppsøkende, proaktiv og tett på næringslivet.

Jf. strategisk næringsplan

8, 9

d)
e)

Vi skal bygge nettverk og vi skal begeistre.
Vi skal ha dedikerte ressurser som jobber med næringsutvikling og
bedriftsetableringer.

Jf. strategisk næringsplan
Jf. strategisk næringsplan

8
8

f)

Vårt arbeid med bærekraftig næringsutvikling skal ta utgangspunkt i
næringssammensettingen vi har og hvilke muligheter som dette gir
og vi skal jobbe for økt lokal verdiskaping og dermed klatre i
verdikjeden.

Jf. strategisk næringsplan

8
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g)

Vår fremste oppgave er å være en samfunnsutvikler – en umulig
oppgave for en kommune alene.

Jf. strategisk næringsplan

8, 9

5.5 Kommunal økonomistyring
Det er alltid en avstand mellom behov/ønsker og det vi faktisk kan få til. Derfor må vi prioritere og styre den
kommunale virksomheten etter disse. God kommunal økonomistyring innebærer å legge opp til driftsresultater som
sikrer økonomisk handlefrihet herunder ha kontroll over ressursbruken og utnytte denne effektivt i forhold til
gjeldende utfordringer.
a)

Vi skal ha en bærekraftig økonomistyring som gir handlingsrom til å
realisere våre ambisjoner

b)

Vi skal ha en sunn, forutsigbar og bærekraftig kommuneøkonomi,
synliggjort gjennom gode styringsverktøy.

c)

Vi skal balansere hensynet til samfunnsmessig forvaltning og behovet
for å få mest mulig tjeneste ut av hver krone som er til disposisjon.

d)

Avkastning på kommunal kapital i kommunalt eide virksomheter
underlegges en vurdering av eierne

e)

Vi skal ha et netto driftsresultat for å finansiere investeringer eller
avsette til disposisjonsfond på et nivå mellom 1-2 % av brutto
driftsinntekter. Kommunestyret skal årlig fastsette handlingsregel for
dette, jfr. kml § 14-2c.

f)

Vi skal ha et disposisjonsfond som buffer for uforutsette utgifter eller
svikt i inntekter på minimum 5 % av brutto driftsinntekter.
Kommunestyret skal årlig fastsette handlingsregel for dette, jfr. kml
§ 14-2c.
Vi skal ikke ha større netto finanskostnader enn 6 % av brutto
driftsinntekter. Kommunestyret skal årlig fastsette handlingsregel for
dette, jfr kl § 14-2c.

g)

Jf. kommunelovens kap.
14 m/ tilhørende
forskrifter samt gjeldende
styringsdokument
Jf. kommunelovens kap.
14 m/ tilhørende
forskrifter samt gjeldende
styringsdokument
Jf. kommunelovens kap.
14 m/ tilhørende
forskrifter samt gjeldende
styringsdokument
Jf. kommunelovens kap.
14 m/ tilhørende
forskrifter samt gjeldende
styringsdokument
Jf. kommunelovens kap.
14 m/ tilhørende
forskrifter samt gjeldende
styringsdokument

10,11,12

Jf. kommunelovens kap.
14 m/ tilhørende
forskrifter samt gjeldende
styringsdokument
Jf. kommunelovens kap.
14 m/ tilhørende
forskrifter samt gjeldende
styringsdokument

10,11,12

10,11,12

10,11,12

10,11,12

10,11,12

10,11,12

5.6 Medvirkning og samfunnsdeltakelse
Medvirkning er merdemokrati og handler om å lytte til innbyggerne og la de få delta før beslutningene foretas.
Medvirkning styrker tilliten til lokaldemokratiet og sikre at innbyggernes stemme kommer frem, og blir vurdert når de
folkevalgte skal ta en beslutning. Samfunnsdeltakelse innebærer at alle skal kunne ha muligheten til å delta i
forskjellige deler av samfunnet ut fra egne forutsetninger, behov og ønsker.
a)

Vi skal tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta aktivt på alle
samfunnsarenaer, med et særlig fokus på utsatte grupper.

Jf. plan- og bygningsloven

10

b)

Vi skal gi innbyggerne relevant informasjon slik at de kan være seg
bevisst en bærekraftig utvikling og ta valg og handle i tråd med
dette.

Jf. plan- og bygningsloven
& strategisk
kommunikasjonsplan

12

c)

Vi skal være en pådriver for etablering av nettverk, partnerskap og
samarbeidsavtaler med frivilligheten, næringslivet og andre aktører.

Jf. fremtidig frivilligplan

d)

Vi skal etablere jevnlig bruk av brukerundersøkelser.

e)

Vi skal avholde møter med innbyggerne i saker av vesentlig
betydning. Det kan være fysiske- så vel som elektroniske møter og
det skal legges vekt på at innspill kan innleveres elektronisk.

Jf. strategisk
kommunikasjonsplan
Jf. plan- og bygningsloven
& strategisk
kommunikasjonsplan

f)

Vi skal opprettholde- og videreutvikle ulike brukerråd som:
•
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
•
Eldrerådet
•
Ungdomsrådet
•
Lokalutvalg
•
FAU ved skolene
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5.7 Overordnede arealpolitiske retningslinjer
Arealplanleggingen skjer i kommunene, men rammene for dette arbeidet er satt av statlige og regionale myndigheter.
I samfunnsdelen skal her lages overordnede arealpolitiske retningslinjer som skal gi føringer for all arealplanlegging i
kommunen.
Generelt
a)
Hadsel kommune bør føre en restriktiv arealbruk i fremtiden av
hensyn til klima- og miljø, og slik at vi får en mest mulig bærekraftig
arealforvaltning.

b)

Kommunen bør søke å transformere allerede eller tidligere bebygde
arealer fremfor å omdisponere arealer som i dag ikke er gjort inngrep
i til byggeformål.

c)

Vi skal sikre og skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge
gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

d)

Arealplanleggingen skal følge de kvalitetskrav som fremgår av
gjeldende kommunal planstrategi.

e)

Der kommuneplanens arealdel angir at et formålsområde må
detaljreguleres kan tiltak innenfor området ikke iverksettes før
reguleringsplanen er vedtatt. Virkninger for miljø og samfunn skal
først være belyst og saksbehandlingen må sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning.

f)

Dersom det unntaksvis ønskes å iverksette et tiltak før
reguleringsplanen er ferdig må saksbehandlingen likevel følge plan
og bygningslovens bestemmelser i § 1-1 fjerde avsnitt. Det kan ikke
dispenseres fra saksbehandlingsregler. Avgjørelser i slike saker
foretas på politisk nivå.
Bolyst og folkehelse
a)
Hadsel kommune skal være en god kommune å bo i. Bolyst og
folkehelsearbeid skal stå sentralt i alle kommunale planer.

Samfunnsrisiko og sårbarhet
a)
Det skal ikke etableres utbyggingsområder i områder som er
fareområder for enten flom, ras, skred eller annen naturfare, uten at
det på forhånd er innhentet kvalifisert bistand som sier noe om hvilke
sikringstiltak som kan og/eller skal utføres for at området skal være
trygt. Forholdet til klimaendringer skal hensyntas.
b)

Drikkevannskilder med tilhørende nedslagsfelt skal sikres som
hensynssoner med tilhørende retningslinjer for bruk og vern.

c)

Det skal unngås etablering av nye utbyggingsområder i sikrede
naturområder og friluftslivsområder.

d)

Vassdragene våre skal sikres med hensyn til bevaring av naturmiljø
og fare for flom.

e)

Tilgjengelighet og utrykningstid for nødetatene til evt. nye
utbyggingsområder skal beregnes- og vurderes på forhånd.

Bolig- og næringsområder samt fortetting
a)
Ved etablering av nye utbyggingsområder, skal fortetting i og mellom
eksisterende områder prioriteres.
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Jf. naturmangfoldloven,
plan- og bygningsloven,
St. melding 14 (2015–
2016), kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner
Jf. naturmangfoldloven,
plan- og bygningsloven,
St. melding 14 (2015–
2016), kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner
Jf. veileder T-1513 «Barn
og unge og planlegging
etter plan- og bygningsloven»
Jf. kommunal planstrategi

14, 15

15

3, 15

-

Jf. plan- og bygningsloven
§ 1-1 fjerde avsnitt.

11, 12,
13, 14, 15

Jf. plan- og bygningsloven
§ 1-1 fjerde avsnitt.

11, 12,
13, 14, 15

Jf. alle kommunale planer

3, 4, 5, 6,
7, 8, 10,
11, 12,
13, 15,
16

Jf. plan- og bygningsloven, kommuneplanens
arealdel og reguleringsplaner

3, 11, 13,
15

Jf. drikkevannsforskriften,
vannforskriften m/
tilhørende plan i Nordland,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
Jf. Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner
Kommuneplanens
arealdel, reguleringsplaner

3, 6,

Jf. Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner

3

Jf. Nasjonale forventninger til kommunal
planlegging, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner

11

15

3, 13, 15
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b)

Det skal ikke tas hull på nye områder som ikke ligger i direkte eller
nær tilknytning til allerede etablerte boligområder eller
næringsområder.

c)

Hensynet til friluftsliv og naturmiljø skal vurderes og hensyntas i
størst mulig grad.

d)

Det skal på forhånd utarbeides ROS-analyse for alle nye bolig- og
næringsområder jf. kapittel 1 og avbøtende tiltak skal fremgå og
nedfelles i reguleringsbestemmelsene. Forholdet til landbruk og
reindrift skal også være vurdert.

Fritidsbebyggelse og camping
a)
Ved etablering av nye utbyggingsområder, skal fortetting i og mellom
eksisterende områder prioriteres. Eidsfjorden og Raftsundet
videreføres som strategiske utviklingsområder for fritidsbebyggelse

b)

Det bør ikke tas hull på nye områder som ikke ligger i direkte eller
nær tilknytning til allerede etablerte områder for fritidsbebyggelse.

c)

Hensynet til friluftsliv og naturmiljø skal vurderes og hensyntas i
størst mulig grad. Så også bolyst og folkehelse.

d)

Det skal på forhånd utarbeides ROS-analyse for alle nye områder for
friluftslivbebyggelse. For enkelt-tiltak er det nok å lage en forenklet
ROS-analyse med vekt på evt. naturfarer, kulturminner, landbruk og
reindrift.

Samordnet areal- og transportplanlegging
a)
Hadsel kommune skal bidra til en videreutvikling av kollektivtrafikken
i distriktene i lys av bosetting, skole og regionstruktur.
b)
Hadsel kommune ønsker, i samarbeid med fylkeskommunen å utvikle
kollektivløsningene i kommunen og regionen

Jf. Nasjonale forventninger til kommunal
planlegging, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner
Jf. Nasjonale forventninger til kommunal
planlegging, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
Jf. plan- og
bygningsloven,
Kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

11

Jf. Nasjonale forventninger til kommunal
planlegging, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner
Jf. Nasjonale forventninger til kommunal
planlegging, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner
Jf. Nasjonale forventninger til kommunal
planlegging, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
Jf. plan- og
bygningsloven,
Kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

11

Jf. regional transportplan,

11

Jf. regional transportplan,

11

14, 15

3, 6, 8,
13

11

14, 15

3, 6, 8,
13

c)

Hadsel kommune ønsker, i samarbeid med fylkeskommunen, å
synliggjøre miljøeffektene av nye kollektivløsninger

Jf. regional transportplan,

11

d)

Nye bolig- og næringsområder skal ha nær tilgang på
kollektivtransport, slik at dette alternativet blir det foretrukne.

11

e)

Transport til sentrum av tettstedene, barnehager og skoler skal i
større grad enn nå foregå til fots, med sykkel eller med
kollektivtransport.

Jf. regional transportplan,
kommuneplanens arealdel
& reguleringsplaner
Jf. regional transportplan,
kommuneplanens arealdel
& reguleringsplaner

f)

Stokmarknes, Melbu og Sandnes skal defineres med hensyn til
sentrumsutstrekning, senteromland og funksjoner.

Jf. kommuneplanens
arealdel

11

g)

Fortetting av Stokmarknes, Melbu og Sandnes bør i framtida foregå
innenfor 20 minutters gang- og/eller sykkelavstand fra sentrale
sentrumsfunksjoner.

Jf. kommuneplanens
arealdel

11

h)

På Stokmarknes og Melbu skal det legges til rette for trivelige og
attraktive møteplasser for alle i sentrum.

Jf. kommuneplanens
arealdel

11

Jf. jordlova, regional plan
for landbruket,

12, 15

Landbruk- og reindrift
a)
Vi skal være kritiske til å ta i bruk dyrka eller dyrkbare arealer til
utbyggingsformål, med mindre fortetting i mellom allerede utbygde
områder tilsier at noe jordbruksareal skal tas «hull» på. I de tilfellene
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
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kan det være aktuelt å se på om det skal avsettes øremerkede
arealer for nydyrking, for å opprettholde andelen dyrka mark i
kommunen.

kommuneplanens arealdel
& strategisk næringsplan

b)

Vi skal kartlegge, verdisette- og avsette de viktigste
produksjonsarealene for landbruket i kommuneplanens arealdel som
hensynssoner med tilhørende retningslinjer.

12, 15

c)

Kommuneplanens arealdel og fremtidige reguleringsplaner skal i
nødvendig utstrekning sikre arealer for reindrifta på Hinnøya. Dette
gjelder blant annet nødvendige vår-, sommer-, høst- og vinterbeiter
herunder flytteleir, trekkveier, drivningsleier, slakte- og
merkeplasser, og kalvings-, luftings-, brunst- og parringsområder.
Reindriftens flytteleder må ikke stenges, jf. reindriftsloven. Vi skal
avsette de viktigste områdene for reindriften i kommuneplanens
arealdel. Sametinget og reindriftsnæringen skal være høringspart i
alle slike saker.

Jf. AR5- og DMK data som
skal legges til grunn for
vurderingen, jf.
kommuneplanens arealdel
Jf. nasjonale
forventninger til
kommunal planlegging,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

d)

Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede virkningene
av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes.
Sametinget og reindriftsnæringen skal være høringspart i alle slike
saker.

Jf. nasjonale
forventninger til
kommunal planlegging,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

12, 15

Jf. havressursloven,
nasjonale forventninger til
kommunal planlegging og
kommuneplanens arealdel

12, 14

Jf. havressursloven,
nasjonale forventninger til
kommunal planlegging og
Kommuneplanens arealdel
Meld. St. 16 (2014-2015)

12, 14

Jf. kommuneplanens
arealdel, interkommunal
kystsoneplan

12, 14

Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

11

Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

14, 15

Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

15

Fiskeri og havbruk
a)
Havressursloven sier at de viltlevende marine ressursene tilligger
fellesskapet i Norge, og at de skal sikre sysselsetting og bosetting i
kystsamfunnene. Dette skal være det bærende element i
kommunens utøvende fiskeripolitikk.
b)

Vi skal gjennom kommuneplanens arealdel legge til rette for
bærekraftig vekst og utvikling av ulike havnæringer

c)

Vi skal aktivt legge til rette for en forutsigbar og miljømessig
bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrett
Planleggingen- og forvaltningen av sjøarealene skal følge opp
kommende interkommunale kystsoneplan der det legges vekt på at:
•
Forvaltningen av sjøarealene må basere seg på eksisterende
og ny kunnskap.
•
Forvaltningen av sjøarealene sees i en større sammenheng
basert på et felles regionalt kunnskapsgrunnlag.
•
Tilnærmingen for interkommunal kystsoneplan for
Vesterålen vil være økosystembasert. Målsettingen er å
oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra
økosystemene og opprettholde deres struktur, virkemåte og
produktivitet.

d)

Kulturvern
a)
Vi skal legge opp til et landskaps- og kulturvern der vi verner
gjennom bruk.
b)

Vi skal bidra til å ta vare på et representativt utvalg av bygninger
gjennom vern i kommunale planer

c)

Vi skal få oversikt over de viktigste kulturminnene/ landskapene og
innarbeide hensynssoner etter pbl § 11-8 i de områdene der dette er
aktuelt, og sikre kulturminneverdiene gjennom bruk av retningslinjer.

Natur- og biologisk mangfold
a)
Kommunen skal sikre og ta vare på, i størst mulig grad, både store
og små naturområder – vernet som ikke-vernet.
b)

Kommunen skal ta vare på tettstedsnære naturområder/friområder,
noe som er viktig for både bolyst, rekreasjon, turgåing/friluftsliv,
læring og som oppleves som et stort gode for innbyggerne og
hytteeiere. Barn- og unge prioriteres.

c)

Vi skal opprettholde kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet
dette gir gjennom tradisjonell bruk av arealene.
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d)

Der det er viktige åpne naturområder som trues av gjengroing skal
naturkvalitetene opprettholdes og tas vare på gjennom ulike former
for skjøtsel.

Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

15

e)

Vi skal sikre viktige leveområder for plante- og dyrearter, og
innarbeide disse i kommuneplanens arealdel gjennom hensynssoner
med retningslinjer.

Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

15

f)

Vi skal ta vare på biologisk mangfold knyttet til bekkekløfter og elver,
og hvor miljøverdiene er store.

15

g)

Grunneiere, organisasjoner, og andre kan ha ønsker om ulike
tekniske inngrep i randsonene til verneområdene. Det er derfor viktig
å kanalisere og styre de ulike tiltakene slik at man tar hensyn til
naturkvalitetene, og samtidig ivaretar de ulike brukergruppene ved at
man i noen grad legger til rette for flerbruk av naturområdene hvor
dette er forsvarlig.

Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
Jf. regjeringens miljømål,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

Kommunen har som mål å ha sunne og bærekraftige viltstammer,
samtidig som man søker å utnytte det økonomiske potensialet som
ligger i jakt, både for grunneiere, næringsliv og samfunn for øvrig. Et
godt og variert jakttilbud er også viktig for rekreasjon og bosetting.

Jf. naturmangfoldloven,
viltloven m/ tilhørende
forskrift og plan for
hjortevilt

15

b)

All arealplanlegging skal forsøke å ivareta vilt- og viltinteressene på
en bærekraftig måte. Grunneiere og jaktrettshavers skal ha en
sentral rolle i den praktiske forvaltningen gjennom
bestandsplanlegging og plan for årlig jakt.

Jf. naturmangfoldloven,
viltloven m/ tilhørende
forskrift og plan for
hjortevilt

15

c)

Vi skal jobbe for å ha minst mulig rovviltskader på husdyr på
utmarksbeite.

Jf. Plan for hjortevilt

15

d)

Vi skal bidra til å redusere antall trafikkhendelser med hjortevilt til et
minimum

Jf. Plan for hjortevilt

15

Jf. naturmangfoldloven,
lakse- og innlandsfiskloven

14, 15

Vilt
a)

Innlandsfisk
a)
Vi skal sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk,
innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer
forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens
mangfold og produktivitet bevares.

15

b)

Vi skal ivareta fiskeinteressene i all kommunal planlegging. Særlig i
områder med anadrome vassdrag. Alle anadrome vassdrag skal
markeres i kommuneplanens arealdel med hensynssoner, og det skal
innføres retningslinjer som også ivaretar fiskeforvaltningen av
vassdragene.

Jf. naturmangfoldloven,
lakse- og innlandsfiskloven

14, 15

c)

Vi skal arbeide for å fremme allmennhetens adgang til fiske, og en
mer samordnet og bedre utnytting av innlandsfiskeressursene.

Jf. naturmangfoldloven,
lakse- og innlandsfiskloven

3, 14

d)

Det skal jobbes for å fjerne og avgrense spredning av fremmedarter i
vann og vassdrag.

Jf. naturmangfoldloven,
lakse- og innlandsfiskloven

14

Jf. forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag,
kommuneplanens arealdel,
reguleringsplaner &
strategisk næringsplan
Jf. forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag

11, 15

Jf. forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag

3, 14, 15

Motorferdsel i utmark inkl. sjøarealene
a)
Vi skal arbeide for framtidig etablering av en organisert praksis for
leiekjøring med snøscooter i reiselivssammenheng, jf. forskriftens §
5a og til og fra hytter for transport av materiell jf. § 5 bokstav a.

b)

Vi skal arbeide for organisering- og etablering ordninger i forhold til
leiekjøring med snøscooter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, jf. forskriftens § 5 bokstav a fjerde strekpunkt eller
bokstav f.

c)

Vi skal arbeide for evt. framtidig etablering av fiskeløyper for
snøscooterkjøring i forbindelse med isfiske og transportbehov i den
sammenheng, jf. forskriftens § 8.
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d)

Vi skal lage retningslinjer for bruk av vannscooter for å forebygge
interessekonflikter og å ta vare på liv, helse og natur/ friluftsliv

Mineralressurser og mineralutvinning
a)
Vi skal sikre en langsiktig og optimal utnyttelse av
mineralressursene, slik at vi sikrer tilgang på masser for bruk i alle
deler av kommunen.
b)

Vi skal ha fokus på en helhetlig forvaltning av ressursene, samtidig
som det skal skapes forståelse for at det finnes flere ulike typer
mineralressurser, som ikke alltid kan eller skal behandles på samme
måte.

Jf. småbåtloven, havne- og
farvannsloven,
folkehelseloven &
naturmangfoldloven

3, 14

Jf. mineralloven, Nasjonale
forventninger til kommunal
planlegging, fylkesplanen

8, 9, 12,
15

Jf. mineralloven, Nasjonale
forventninger til kommunal
planlegging, fylkesplanen

8, 9, 12,
15

Dispensasjonsbehandlinger fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner
a)
Kommunale arealplaner og reguleringsplaner kan ikke dispenseres
Jf. plan- og bygningsloven
fra uten videre. Dette er begrunnet med at et planvedtak bygger på
en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess,
må være forpliktende, og ikke skal kunne fravikes i hovedtrekkene
uten etter ny og tilsvarende prosess. Bruk av dispensasjoner må
derfor håndteres strengt, og i henhold til plan- og bygningsloven.

16

b)

Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler

Jf. plan- og bygningsloven

16

c)

Vi skal arbeide for en reduksjon av dispensasjonsvedtak ut fra planog bygningslovens bestemmelser og intensjon samt til enhver tids
gjeldende arealplan og reguleringsplaner.

Jf. plan- og bygningsloven
& kommuneplanens
arealdel

11

5.8 Helse og omsorg
a)

Vi skal sikre et forsvarlig og bærekraftig omsorgstilbud i Hadsel
herunder at:
•
Vi skal bidra til at brukerne mestrer egne liv
•
Vi skal ha en dreining av ressurser fra institusjonsbasert til
hjemmebasert tjeneste
•
Vi skal samle kompetansekrevende tjenester i størst mulig
grad
•
Vi skal ha en rus og psykisk helsetjeneste som er tilpasset
dagens og fremtidens utfordringsbilde
•
Miljøarbeidertjenestens boligstruktur skal være tilpasset
tilgjengelige ressurser
•
Demensomsorgen skal være tilpasset brukernes behov
gjennom hele sykdomsforløpet
•
Velferdsteknologi skal innføres og utvikles i samarbeid og
god dialog med den enkelte bruker og pårørende, slik at det
oppleves trygghet og større egenmestring i hverdagen.
•
Vi skal ha en aktiv rekruttering slik at omsorgstjenesten har
kompetent fagpersonell
•
Vi skal tilrettelegge for et samarbeid med frivillig sektor

Jf. plan for omsorgstjenesten i Hadsel,
framtidig frivilligplan

3

b)

Vi skal arbeide for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og
aktiv alderdom.

3

c)

Vi skal drive aktiv forebygging av vold og seksuelle overgrep mot
barn.

d)

Vi skal arbeide mot vold i nære relasjoner

e)

Vi skal forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp
selvskading og selvmordsforsøk

Jf. Regjeringens
kvalitetsreform «Leve hele
livet» & plan for omsorgstjenesten i Hadsel
Jf. modellen «Æ e mæ»
utviklet av Sortland
kommune
Jf. interkommunal plan
mot vold i nære relasjoner
Jf. helse- og
omsorgstjenesteloven kap.
3.

3

3
3

5.9 Utdanning
a)

Vi skal sikre et forsvarlig skoletilbud både økonomisk, faglig,
pedagogisk og sosialt

Jf. skolebruksplan

3, 4

b)

Driften av skolene skal ha følgende verdigrunnlag:
•
Menneskeverdet
•
Identitet og kulturelt mangfold

Jf. fagfornyelsen 2020

3, 4
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•
•
•
•

Kritisk tenkning og etisk bevissthet
Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Respekt for naturen og miljøbevissthet
Demokrati og medvirkning

c)

Vi skal ha et inkluderende læringsmiljø i skolen som fremmer
fellesskap, helse, trivsel og læring for alle.

Jf. fagfornyelsen 2020

3, 4

d)

Vi skal ha helsefremmende skoler og barnehager

3, 4

e)

Vi skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den
enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Jf. Forskrift om miljørettet
helsevern,
opplæringsloven &
folkehelseloven
Jf. fagfornyelsen 2020

f)

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og
samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling. Vi
skal derfor ha et tett foreldresamarbeid og aktivt bruke foreldremøter
og andre møteformer til å knytte sterke bånd mellom skole og heim.

Jf. fagfornyelsen 2020

3, 4

g)

I barnehagene skal vi fremme et inkluderende og stimulerende miljø
hvor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. Miljøet skal
støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
Vi skal drive aktiv forebygging av vold og seksuelle overgrep mot
barn.

Jf. Forskrift om rammeplan
for barnehagens innhold
og oppgaver
Jf. modellen «Æ e mæ»
utviklet av Sortland
kommune
Jf. interkommunal plan
mot vold i nære relasjoner
St. meld. Nr. 8 (2007 2008)

3, 4

Jf. folkehelseloven,
oppvekstplan

3, 11

h)

i)

Vi skal arbeide mot vold i nære relasjoner

j)

Vi skal delta i «Den kulturelle skolesekken»

3, 4

3

3
4, 11

5.10 Kultur
Kulturlivet
a)
Vi skal være en aktiv tilrettelegger for å stimulere til et variert og
godt kultur- og fritidstilbud for alle. Kultur gir god folkehelse og
bolyst.
b)

Vi skal legge til rette slik at ungdom får et godt fritidstilbud som
stimulerer til fysisk aktivitet, kreativitet og samfunnsengasjement.

Jf. folkehelseloven,
oppvekstplan

3, 11

c)

Vi skal sikre ungdomsklubber som arena for positiv utvikling

3, 11

d)

Vi skal bidra til en flerkulturell forståelse i lokalsamfunnet

e)

Vi skal utvikle bibliotekene til sentrale møteplasser for befolkningen
med god kvalitet på tilbudene som en garantist for innbyggernes
tilgang til informasjon.

Jf. folkehelseloven,
oppvekstplan &
folkehelseplan
Jf. folkehelseloven,
oppvekstplan
Jf. folkehelseloven,
oppvekstplan

f)

Vi skal stimulere til frivillig arbeid og lokalt engasjement gjennom
tildeling av kommunale kulturmidler og kulturstipend.

3, 11

g)

Vi skal stimulere og bidra til å videreutvikle kultursamarbeidet i
Vesterålen.

Jf. folkehelseloven,
frivilligplan og framtidig
oppvekstplan
Jf. oppvekstplan

h)

Vi skal stimulere til kulturbasert- og bærekraftig næringsutvikling i et
samspill mellom lokale og regionale aktører

8, 11

i)

Vi skal bidra til å gi befolkningen tilgang til kunst- og kulturuttrykk av
ypperste kvalitet som fremmer dannelse og kritisk refleksjon

Jf. nasjonal strategi for
kultur og reiseliv,
oppvekstplan og strategisk
næringsplan
Jf. folkehelseloven, St.
melding nr. 8 (20182019), oppvekstplan
Jf. folkehelseloven, St.
melding nr. 8 (20182019), oppvekstplan
Jf. oppvekstplan
Jf. folkehelseloven,
folkehelseplan &
oppvekstplan.

3, 11

j)

Vi skal bidra til tiltak som styrker norsk språk, de samiske språkene,
de nasjonale minoritetsspråka og norsk tegnspråk som
grunnleggende kulturbærere
k)
Vi skal opprettholde- og videreutvikle kulturskoletilbudet
Fysisk aktivitet
a)
Vår idrettspolitikk skal være tuftet på å fremme folkehelse for alle og
våre prioriteringer skal være deretter
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
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b)

c)

d)

Vår idrettspolitikk skal bidra til at innbyggerne har et bredt spekter
av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige
medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert
aktivitet
Vi skal samarbeide med det lokale idrettsrådet i saker der dette er
aktuelt. Idrettsrådet er et ikke-kommunalt idrettspolitisk
organisasjonsledd som har til oppgave å bidra til en helhetlig
utvikling av idretten i kommunen og sikre et tilbud til medlemmene
og innbyggerne.

Jf. folkehelseloven,
framtidig frivilligplan,
folkehelseplan &
oppvekstplan.
Jf. folkehelseloven,
folkehelseplan &
oppvekstplan.

3, 11

Vi skal fremme det enkle friluftslivet der naturopplevelser og fysisk
aktivitet står sentralt for fremme av helse, trivsel og kunnskap omog gode holdninger til naturen.

Jf. folkehelseloven,
folkehelseplan &
oppvekstplan.

3, 11

Jf. St.meld. 16 (20192020)
Jf. St.meld. 16 (20192020)
Jf. St.meld. 16 (20192020)
Jf. St.meld. 16 (20192020), Riksantikvarens
DIVE-metode & veileder i
verdisetting og verdivekting av kulturminner,
håndbok V712,
Kommuneplanens arealdel
& reguleringsplaner

11

Kulturminner og kulturmiljø
a)
Vi vil at alle skal ha en mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for
kulturmiljøet
b)
Vi vil at kulturmiljøet skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom
en helhetlig samfunnsplanlegging.
c)
Vi vil at et mangfold av kulturmiljøet skal tas vare på som grunnlag
for kunnskap, opplevelse og bruk.
d)
Om et kulturminne/kulturmiljø er verneverdig eller ikke skal tas
stilling til gjennom en kulturhistorisk vurdering basert på anerkjente
metoder, herunder også innbyggerinvolvering og dialog med
overordnet kulturminnemyndighet. Kommunens vernekompetanse er
i medhold av plan- og bygningsloven.

3, 11

11
11
11

5.11 Samiske interesser
a)
b)

Vi skal synliggjøre- og bevisstgjøre vår samiske arv
Vi skal sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv i Hadsel.

c)

Samisk språk er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør, og
stedsnavn er verdifulle fragmenter av samisk språkarv. Det kulturelle
mangfold som framstilles i samiske stedsnavn bør komme til syne i
alle samiske områder. l følge Stadnamnlova § 9 andre ledd skal
"Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast
på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg
brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med
eventuelt norsk namn." Vi skal i planperioden arbeide for å
implementere samiske stedsnavn i Hadsel.

10, 11
Jf. grunnloven, sameloven,
FNs konvensjon om sivile
og politiske rettar artikkel
27, og ILO-konvensjon nr.
169 om urfolk og stammefolk i sjølvstendige statar.
Jf. Stadsnavnlova

10, 11

Vi skal på et tidlig tidspunkt konsultere med de samiske interessene i
saker som kan angå disse

Jf. sameloven

10, 11

e)

Kommuneplanens arealdel og fremtidige reguleringsplaner skal i
nødvendig utstrekning sikre arealer for reindrifta på Hinnøya. Dette
gjelder blant annet nødvendige vår-, sommer-, høst- og vinterbeiter
herunder flytteleir, trekkveier, drivningsleier, slakte- og
merkeplasser, og kalvings-, luftings-, brunst- og parringsområder.
Reindriftens flytteleder må ikke stenges, jf. reindriftsloven. Vi skal
avsette de viktigste områdene for reindriften i kommuneplanens
arealdel. Sametinget og reindriftsnæringen skal være høringspart i
alle slike saker.

Jf. nasjonale forventninger
til kommunal planlegging,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

12, 15

f)

Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede virkningene
av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes.
Sametinget og reindriftsnæringen skal være høringspart i alle slike
saker.

Jf. nasjonale forventninger
til kommunal planlegging,
kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner

12, 15

Jf. regional transportplan,
Trafikksikkerhetsplan

9, 10, 11,
13

d)

5.12 Samferdsel og kommunikasjoner
a)

Vi vil at all ferdsel i Hadsel skal skje på en trafikksikker og
miljøvennlig måte som betyr at vi skal ha
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b)

•
Sikre skoleveier
•
Sikrere Fv82 gjennom sentrumsområder
•
Sikre boligområder og nærmiljø
•
Gode holdninger hos trafikantene
•
Flere gående og syklende
•
Kommunen skal oppnå kriteriene i ”Trafikksikker kommune”
Vi skal tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til
kollektivknutepunktene for alle trafikantgrupper, og være en pådriver
for økt andel kollektivreisende.

Jf. regional transportplan,
Trafikksikkerhetsplan

9, 10, 11,
13

Vi skal, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, utvikle en godt
og tjenlig kollektivtransport både for skoleelever og arbeidstakere på
strekningen Melbu-Stokmarknes–Sortland.

Jf. regional transportplan

3, 9, 11,
13

Vi skal være en pådriver for økt tilrettelegging av det kollektive
transporttilbudet for funksjonshemmede.

Jf. regional transportplan

3, 9, 11,
13

e)

Vi skal arbeide for å bedre kollektivt transporttilbud knyttet til fritidsog kulturaktiviteter på kveldstid og i helger

Jf. regional transportplan,

3, 9, 11,
13

f)

Vi skal tilrettelegge for tilfredsstillende veier, gang- og sykkeltraseer
som bidrar til en økt andel syklende og gående.

3, 9, 11,
13

g)

Vi skal bidra aktivt til å utvikle Stokmarknes lufthavn til en moderne
lufthavn som kan betjene både ordinær passasjertrafikk, turisttrafikk
og godstrafikk. Det er viktig med fokus på forlengelse av rullebanen
da dette vil medføre nye markedsmuligheter

Jf. regional transportplan,
trafikksikkerhetsplan,
folkehelseplan
-

h)

Stokmarknes – hurtigrutas fødested – må videreutvikles som et
attraktivt og naturlig anløpssted for hurtigruta

Jf. regional transportplan

9, 11

i)

Fergesambandet Melbu- Fiskebøl må videreutvikles med økt frekvens

Jf. regional transportplan

9, 11

j)

Fergesambandet Kaljord – Hanøy må videreutvikles med økt frekvens

Jf. regional transportplan

9, 11

j)

Hurtigbåt i Hadselfjord-bassenget må opprett-holdes og
videreutvikles som et godt transporttilbud for skoleelever og pendlere

Jf. regional transportplan

9, 11

k)

Vi skal være en pådriver for et likeverdig tilbud av sikre elektroniske
kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over
hele Hadsel. Det forutsettes tett samarbeid med Nordland
fylkeskommune.
Vi skal drive forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i skolene

Prop. 1 S (2019-2020),
regional strategi for
bredbåndsutbygging i
Nordland
Jf. regional transportplan,
trafikksikkerhetsplan,
folkehelseplan

9, 11

c)

d)

l)

3, 9, 11

5.13 Samfunnssikkerhet og beredskap
a)

Hadsel kommune skal arbeide forebyggende basert på risiko- og
sårbarhetsanalyser, og ha tilstrekkelig beredskap knyttet til
sannsynlige risikoscenarier.

Jf. helhetlig ROS,
beredskapsplan

11

b)

Hadsel kommune skal sikre tidlig varsling og veiledning om flom,
tørke og andre uforutsette hendelser til innbyggere og andre
samfunnsaktører.

Jf. helhetlig ROS,
beredskapsplan

13

c)

Hadsel kommune skal arbeide målrettet med klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i planleggingen, og forebygge konsekvensene av
flom, tørke, skred og ras.

Jf. klima, energiplan &
helhetlig ROS,
beredskapsplan

13

d)

Vi skal påse at her er en tilfredsstillende avløps- og avfallshåndtering
i hele kommunen

3, 6, 14,
15

e)

Vi skal ha en tilfredsstillende brann- og redningsberedskap i Hadsel

Jf. lov om kommunale
vass- og avløpsanlegg,
forurensingsloven,
matloven, folkehelseloven,
helseberedskapsloven, o.a.
lover, vannforskriften,
hovedplan for VA
Jf. Forskrift om
organisering og
dimensjonering av
brannvesen
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5.14 Kommunale tjenester og forvaltning
Service og tjenesteyting
a)
Vi skal sikre innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud av god kvalitet
uavhengig av hvor de bor.

16

b)

Vi legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin
virksomhet. Både folkevalgte og medarbeidere har ansvar for å
etterleve dette prinsippet.

Jf. Etiske retningslinjer for
Hadsel kommune

16

c)

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til
den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for
kommunen. Det forventes at alle yter sitt beste for at det skal bli
kvalitet på arbeidet som utføres, og for at felles mål skal nås. Det
skal vises respekt for hverandres arbeid. Positive kollegiale
holdninger styrker arbeidsmiljøet.

Jf. Etiske retningslinjer for
Hadsel kommune

16

d)

Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for
innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv
avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis, uetiske
handlinger, eller annet som kan skade kommunens omdømme
og/eller integritet.

Jf. Etiske retningslinjer for
Hadsel kommune

16

e)

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som
gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle
forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

Jf. Etiske retningslinjer for
Hadsel kommune

16

f)

Ingen kan heller på vegne av kommunen foreta handlinger som er i
strid med god forretningsskikk. Kommunen legger vekt på at alle
forhold i forbindelse med sine forretningstransaksjoner blir korrekt
behandlet og registrert. Alle fakturaer med bilag og dokumenter fra
forretningsforbindelser skal være fullstendige og korrekte.

Jf. Etiske retningslinjer for
Hadsel kommune

16

g)

Vi skal gi mest mulig ansvar og myndighet til det nivået i
organisasjonen som er nært innbyggeren av hensyn til effektivitet og
nærhet til beslutningsnivået.

16

h)

Vi skal ha en organisasjonsstruktur som håndterer tverrfaglig
samhandling, og vi skal være en omstillingsdyktig organisasjon.

16

i)

Vi skal utvikle nettbaserte løsninger for selvbetjening. Informasjon
samles og struktureres. Nettbasert informasjon skal prioriteres.

16

j)

Vi skal fremme en kommunalforvaltning som er tuftet på effektivitet
og måloppnåelse, kvalitet og standarder samt rettssikkerhet og
likebehandling

16

Forvaltning av materielle ressurser
a)
Eiendom og bolig:
Vi skal ta en aktiv og strategisk rolle for å ivareta en helhetlig
samfunnsutvikling og boligsosiale hensyn.

Jf. folkehelseplan &
strategisk boligplan

3, 16

b)

Eiendom og bolig:
Vi skal tilrettelegge for en variert boligsammensetning som bidrar til
gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn.

Jf. strategisk boligplan

3, 16

c)

Eiendom og bolig:
Vi skal tilrettelegge for boliger av god kvalitet, med vekt på
tilgjengelighet, universell utforming og fremtidsrettede miljø- og
energiløsninger.

Jf. strategisk boligplan,
folkehelseplan &
klima/energiplan

3, 11, 16

d)

Eiendom og bolig:
Vi skal sikre en helhetlig kommunal eiendomsforvaltning herunder:
•
Sikre kvaliteten på den kommunale eiendomsmassen
•
Sikre miljøvennlig energi til forbruk
•
Prioritere utleieboliger til vanskeligstilte i boligmarkedet

Jf. strategisk boligplan

3, 11, 16
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e)

Vann:
Vi skal ha nok vann til å dekke samfunnets behov nå og i framtiden.
Kostnadene for utvikling av den kommunale vannforsyningen skal
dekkes av vanngebyr.

f)

Vannkvalitet:
Vi skal påse at eksisterende miljøkvalitet i vannforekomster ikke
forringes. Miljøkvaliteten skal tilfredsstille kravet til de bruker- eller
verneinteresser som er knyttet til vannforekomsten. For
vannforekomster der det ikke er verneinteresser og /eller planfestede
brukerinteresser, bør vannkvaliteten ikke ha større avvik fra
forventet naturtilstand enn det som er angitt i miljøkvalitetsnormene.

g)

Oppgradering og fornying av kommunalt vannledningsnett:
Vi skal prioritere oppgradering og fornying av kommunalt
vannledningsnett ut fra et strategisk, taktisk og operasjonelt
perspektiv. Hensikten er å sikre vannkvalitet, stabil- og tilstrekkelig
vannforsyning og minst mulig vanntap. Arbeidet skal være i henhold
til gjeldende regelverk og prioriteringer gjort i egen delplan.
Avløp:
Vi skal påse at avløpsvann transporteres bort og renses på en
driftssikker måte, slik at forurensning og helsemessige forhold
ivaretas på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regler

Jf. drikkevannsforskriften,
regional plan for
vannforvaltning,
hovedplan for VA

Jf. vannforskriften,
forurensingsloven, regional
plan for vannforvaltning,
hovedplan for VA

3, 6, 16

Utmarksforvaltning:
Vi skal ha en utmarksforvaltning der vi først og fremst tar hensyn til
natur og miljø. Utmarksforvaltningen skal skje gjennom en
økosystemtilnærming

Jf. kommuneplanens
arealdel, reguleringsplaner

15, 16

h)

i)

Kommunens arbeidsgiverrolle
a)
Vår arbeidsgiverpolitikk skal være helhetlig, og følge til enhver tids
gjeldende rettsregler og avtaleverk

Jf. drikkevannsforskriften,
hovedplan for VA,
retningslinjer for
overtakelse av private
vannverk
Jf. drikkevannsforskriften,
regional plan for
vannforvaltning,
hovedplan for VA

3, 6, 16

3, 6, 16

16

b)

Vår rolle som arbeidsgiver skal være utviklingsrettet, arbeide for
trivsel og opptre som konstruktiv part i relasjon med sine
arbeidstakere.

16

c)

Vi motiverer medarbeiderne, og vi skal skape samhold og lagfølelse i
organisasjonen.

16

d)

Partssammensatt utvalg skal fremstå som et viktig arbeidsgiver- og
arbeidstakerorgan.

16

e)

Politikeropplæring skal prioriteres.

16

f)

Vi skal ha optimale delegasjoner med tydeliggjøring av ansvar.

16

g)

Vi skal ha god samhandling for økt, gjensidig rolleforståelse.

16

Våre medarbeidere
Lederne skal bidra til medvirkning og merdemokrati internt i
a)
organisasjonen
Vi skal investere i våre medarbeidere. Kompetanseutvikling er
b)
sentralt.

16
16

Vi skal ha tydelige ledere som bidrar til likestilling, nytenking og
trivsel blant våre medarbeidere

16

c)

Lederne skal, i samarbeid med medarbeiderne, bidra til et godt
fysisk, faglig og sosialt arbeidsmiljø

16

d)

Vi skal ta hensyn til at medarbeidere i ulike faser av livet har
forskjellige ressurser, ønsker og behov

16

e)

Vi vil ha kompetente og resultatorienterte ledere og medarbeidere
med positive holdninger til sine omgivelser

16

f)

Vi skal verdsette medarbeidernes kompetanse og resultatoppnåelse

16

g)
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Vi skal være en utfordrende og attraktiv arbeidsplass, med gode
karrieremuligheter

16

h)

Vi skal utarbeide en aktiv rekrutteringspolitikk for å sikre fremtidig
arbeidskraft og bosetting

16

i)

Forholdet til media og ytringsfriheten
a)
Hadsel kommune skal fremstå som en åpen og gjennomsiktig
organisasjon, hvor prosesser og vedtak i størst mulig grad skal være
tilgjengelig for det offentlige. Gjennom god dialog og et godt
samarbeid med media, skal Hadsel kommune søke å informere i best
mulig grad om vår virksomhet og våre tjenestetilbud.
b)

•

•

•

Ansatte i Hadsel kommune har ytringsfrihet som privatpersoner.
Ansatte som er deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om
Hadsel kommunes ansvarsområder, har selv plikt til å presisere
overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner.
I rollen som ansatt, skal ansatte opptre lojalt overfor Hadsel
kommunes politiske og administrative vedtak. Faglig uenighet
innenfor eget fagområde/ egen arbeidsplass, skal løses
tjenestevei.
Ansatte som er tillitsvalgte og/ eller politikere har selv ansvar for
å klargjøre overfor mediene at de uttaler seg som representant
for en fagforening/ eller parti. Rollene som tillitsvalgt/ politiker
og som ansatt skal holdes atskilt.

Jf. Arbeidsreglement og
etiske retningslinjer for
Hadsel kommune

16

Jf. Arbeidsreglement og
etiske retningslinjer for
Hadsel kommune

16

Jf. lov om dyrevelferd

12, 15

5.15 Dyrevelferd
a)

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for
mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for
unødige påkjenninger og belastninger. Vi skal derfor fremme god
dyrevelferd i kommunen som betyr at dyrene har
•
Frihet fra sult, tørste og feilernæring
•
Frihet fra fysisk ubehag
•
Frihet fra smerte, sjukdom og skade
•
Frihet til å utøve normal atferd
•
Frihet fra frykt og stress

6 Geografiske satsningsområder
6.1 Innlandet
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

Vi skal være en pådriver for satsning på naturbasert reiseliv,
sommer som vinter med følgende viktige områder
•
Naturopplevelse og kunnskapsformidling om natur
•
Mat- og overnattingsopplevelser
•
Kultur- og historieopplevelser, også om samisk kultur og
historie
Vi skal bidra til etablering av et eget besøkssenter
Vi skal være en pådriver for opprettholdelse av aldersheimen,
butikken, bassenget og skolen
Vi skal være en pådriver for etablering av fiber
Vi skal ivareta landbruket- og reindriftens interesser og ha god
dialog med aktørene
Vi skal bidra til å sikre rammevilkårene for kraftproduksjonen i
Fiskfjorden innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, der også
naturmangfoldet må hensyntas.
Vi skal gjennom planarbeidet legge til rette for attraktive og varierte
bomiljøer med både leiligheter og eneboliger ut fra et boligsosialt
perspektiv
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Jf. regional
reiselivstrategi

11, 14,
15

Jf. regional
reiselivstrategi

11, 14,
15
3, 11

Jf. nasjonale
forventninger, jordloven

11
11
7, 11, 12

3
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6.2 Raftsundet
a)

b)
c)
d)
e)

Vi skal være en pådriver for satsning på naturbasert reiseliv,
sommer som vinter med følgende viktige områder
•
Naturopplevelse og kunnskapsformidling om natur
•
Mat- og overnattingsopplevelser
•
Kultur- og historieopplevelser, også om samisk kultur og
historie
Vi ser Raftsundet som hoved-lei mellom Lofoten og Vesterålen som
av regional så vel som av nasjonal betydning
Vi skal ivareta reindriftens interesser og ha god dialog med aktørene

Jf. regional
reiselivstrategi

11, 14,
15

14, 15
Jf. nasjonale
forventninger

Vi skal ivareta Raftsundets særpreg med bebyggelse plassert i grupper
langs østsiden. Fritidsbebyggelse prioriteres.
Vestsiden beholdes som naturområde (retningslinje område med
hovedvekt på natur) hvor det kan åpnes for istandsetting og
vedlikehold av etablerte bygningsmiljøer

11
11
11, 15

6.3 Fiskebøl og Strønstad
a)

b)
c)
d)
e)

Vi skal være en pådriver for satsning på naturbasert reiseliv,
sommer som vinter med følgende viktige områder
•
Naturopplevelse og kunnskapsformidling om natur
•
Mat- og overnattingsopplevelser
•
Kultur- og historieopplevelser, også om samisk kultur og
historie
Vi skal være en pådriver for opprettholdelse av samfunnshuset,
skolen og kirken
Vi vil være en pådriver for utvikling av Fiskebøl havn- og
næringsområde
Vi skal ivareta landbrukets interesser og ha god dialog med aktørene
Vi skal gjennom planarbeidet legge til rette for attraktive og varierte
bomiljøer med både leiligheter og eneboliger ut fra et boligsosialt
perspektiv

Jf. regional
reiselivstrategi

11, 14,
15

11
9, 11,
11
3

6.4 Melbu
a)

Vi skal være en pådriver for en helhetlig tettstedsutvikling med
hovedvekt på tilgjengelighet, byggeskikk, estetikk, historie, kultur,
miljø og næringsutvikling
I Melbu sentrum ønsker vi en miks av butikker og andre lite
plasskrevende virksomheter, samt leiligheter i overliggende
etasjer der dette er hensiktsmessig
Plasskrevende handel, næring og industri plasseres i
tettstedets randsoner. Det må arbeides med å fremskaffe nødvendig
areal for dette
Vi ønsker fokus på Melbus fortrinn som kultursted, herunder bl.a. å
bidra til å videreutvikle tilbudet til Museum Nord og Neptun
Vi bør opprettholde økonomisk tilskudd til frivillighetssentralen,
Sommer Melbu o.a. som driver gode tilbud for befolkningen
Vi vil være en pådriver for realisering av Hadselfjordtunellen

11

4

i)

Vi vil være en pådriver for opprettholdelse- og videreutvikling av
videregående skole på Melbu
Vi vil utvikle Gulstadøya for nye boliger og evt. næringsaktivitet som
kan passe i lag med boliger
Vi ønsker et bedre ungdomstilbud herunder ungdomsklubb

j)

Vi vil være en pådriver for utvikling av Melbu havn

11

k)

Vi skal gjennom planarbeidet legge til rette for attraktive og varierte
bomiljøer med både leiligheter og eneboliger ut fra et boligsosialt
perspektiv
Vi skal ivareta landbrukets interesser og ha god dialog med aktørene

3, 11

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

l)

11

11

11
11
11

11
3, 11

11

6.5 Stokmarknes
a)

b)

Vi skal være en pådriver for en helhetlig tettstedsutvikling med
hovedvekt på tilgjengelighet, byggeskikk, estetikk, historie, kultur,
miljø og næringsutvikling. Stokmarknes skal utvikles som
«Hurtigrutebyen» i form av tiltak, løsninger og design.
I Stokmarknes sentrum ønsker vi en miks av butikker og andre lite
plasskrevende virksomheter, samt leiligheter i overliggende
etasjer der dette er hensiktsmessig
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c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

Plasskrevende handel, næring og industri plasseres i
tettstedets randsoner. Industri på Børøya nord, annen
plasskrevende næringsvirksomhet på Børøya og Søndre.
Vi skal bidra til å utvikle Stokmarknes miljøhavn i lys av FNs
bærekraftsmål
Vi ønsker fokus på Stokmarknes fortrinn som kultursted, herunder
bl.a. å bidra til å videreutvikle tilbudet til Museum Nord & Hurtigrutens
hus.
Vi vil være en pådriver for utviding av Stokmarknes lufthavn,
Skagen
Vi vil være en pådriver for opprettholdelse- og videreutvikling av
videregående skole på Stokmarknes
Vi vil være en pådriver for opprettholdelse- og videreutvikling av
universitetets studietilbud på Stokmarknes
Vi vil være en pådriver for opprettholdelse- og videreutvikling av
Nordlandssykehuset, avd. Stokmarknes
Vi skal gjennom planarbeidet legge til rette for attraktive og varierte
bomiljøer med både leiligheter og eneboliger ut fra et boligsosialt
perspektiv
Vi skal ivareta landbrukets interesser og ha god dialog med aktørene

11

9, 11

11
9, 11
4, 11
4, 11
4, 11
3 ,11
11

6.6 Søndre Langøya
a)

b)
c)

d)
e)

Vi skal være en pådriver for satsning på naturbasert reiseliv,
sommer som vinter med følgende viktige områder
•
Naturopplevelse og kunnskapsformidling om natur
•
Mat- og overnattingsopplevelser
•
Kultur- og historieopplevelser, også om samisk kultur og
historie
Vi vil bidra til at Søndre Langøya utvikles til et godt alternativ for
etablering av boliger med vekt på Sandnes.
Vi skal gjennom planarbeidet legge til rette for attraktive og varierte
bomiljøer med både leiligheter og eneboliger ut fra et boligsosialt
perspektiv
Vi skal ivareta landbrukets interesser og ha god dialog med aktørene

11, 14,
15

11
3, 11
11
11

Vi skal ivareta Eidsfjordens særpreg med bebyggelse plassert i grupper
langs østsiden. Fritidsbebyggelse prioriteres.

7 Interkommunalt samarbeid
a)

Vi skal søke å samarbeide med andre kommuner

b)

Vi skal delta i regionens interkommunale politiske råd

c)

Vi skal aktivt søke etter muligheter for å samarbeide om felles
oppgaver med andre kommuner (oppgavefellesskap)

d)

Vi skal være en pådriver i regionen for å få utviklet regionvekstavtaler
for Vesterålen i samarbeid med politisk råd i Vesterålen, kommunene
og Nordland fylkeskommune. Avtalene må være balanserte og sikre at
satsningen er- og oppleves som en styrke for omlandskommunene
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11

Politisk plattform for
fylkesrådet i Nordland
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1 Om merdemokrati
Norge styres gjennom et representativt demokrati. Et representativt demokrati, også
kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. De
ulike politiske grupperinger kjemper i åpne frie valg om å vinne legitimiteten til å styre politikken
innenfor et gitt territorium i en gitt periode. I Hadsel er det kommunestyret som er vårt øverste
folkevalgte organ.
Selv om lokalpolitikerne styrer er det i mange saker nødvendig å høre hva innbyggerne, bedrifter
og organisasjoner mener før en beslutning tas. Dette kalles for merdemokrati. Merdemokratiet
skal ikke erstatte det representative demokratiet.
Merdemokratiet er lovfestet i plan- og bygningsloven § 1-11 der det står at planlegging og vedtak
skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. I
lovens kapittel 5 fremgår at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning.
Videre står det at kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til
å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. Det fremgår også at
planforslag skal sendes på høring til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre
offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse
innen en fastsatt frist.

2 Medvirkningstiltak
Så langt i saken er her avholdt en rekke møter:
•
26/4-2018: kommunestyrets idemyldring
•
31/1-2019: møte med skolenes elevråd
•
20/2-2019: folkemøte på Stokmarknes
•
21/2-2019: folkemøte på Melbu
•
26/2-2019: folkemøte på Sandnes
•
5/3-2019: folkemøte på Innlandet
•
7/3-2019: folkemøte på Strønstad
•
11/4-2019: folkemøte om landbruket
I tillegg har kommunen tilrettelagt for en egen innspillsmodul på sine hjemmesider. Samtlige
referat fra møtene er lagt ut på kommunens hjemmesider www.hadsel.kommune.no under
menyvalgene NY KOMMUNEPLAN & MEDVIRKNING2.

3. Metode for vurdering av innspill
I plan- og bygningsloven § 11-14 andre avsnitt fremgår at det av saksfremlegget skal vises
hvorledes innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. I møtene
som har vært avholdt ble her stilt spørsmål til de fremmøtte innenfor 5 områder som ble prioritert
av kommunestyret i møte den 26/4-2018:
Emne 1 - Bolyst:
1. Hva legger dere i begrepet bolyst?
2. Hvordan kan vi hjelpe Hadsel slik at folk i større grad blir boende her?
3. Hvordan kan vi hjelpe Hadsel å øke sin tiltrekningskraft slik at det blir mer attraktivt å
bosette seg her?
4. Er det fysiske bomiljøet godt nok, eller er det noe mer vi må gjøre for å hjelpe Hadsel til å
bli bedre?
5. Hvordan kan vi hjelpe Hadsel til å styrke bånd mellom innbyggerne slik at naboer blir
venner og bolysten økes med sosiale bånd?
6. Hvordan kan det legges til rette for engasjement og frivillig innsats for å bidra til økt trivsel
og aktivitet i Hadsel-samfunnet for alle?
7. Er det lagt godt nok til rette med gode arenaer (møteplasser, informasjon kulturarenaer
m.m.) for frivillighet i kommunen?
1

Se Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

2

Direkte link: https://www.hadsel.kommune.no/medvirkning.484982.no.html
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Emne 2 – Bærekraft:
1. Hvordan skal Hadsel
2. Hvordan skal Hadsel
3. Hvordan skal Hadsel
4. Hvordan skal Hadsel

kommune sikre en langsiktig bærekraftig økonomi?
kommune legge til rette for en bærekraftig demografisk utvikling?
kommune bidra til en bærekraftig miljøprofil?
kommunes arealplanlegging bidra til en bærekraftig utvikling?

Emne 3 – Folkehelse:
1. Hva er god folkehelse?
2. Hvordan kan kommunen sikre at alle barn får lik tilgang til aktiviteter?
3. Hvordan kan kommunen legge til rette for at flere barn kan gå eller sykle til skolen i stedet
for å bli kjørt?
4. Hvordan kan kommunen sikre inkludering og likeverdighet for alle innbyggere i Hadsel?
5. Hvordan kan kommunen fremme psykisk helse blant befolkningen?
6. Hvordan kan frivillig innsats fremme folkehelse i Hadsel?
7. Kan frivillige berike brukeres liv innenfor helsevesenet, da som et supplement til tjenestene
fra det offentlige? Hvordan kan det i så fall legges til rette for slik innsats?
Emne 4 – Næringsutvikling:
1. Hvilke næringsvennlige infrastruktur-investeringer bør Hadsel prioritere for fremtiden?
2. Hvilke områder/arealer i Hadsel vil være best egnet å tilrettelegge for næringsvirksomhet?
3. Bør man forsøke å samle lik type næringsvirksomhet i samme områder (f.eks. industri
samlet på Børøya nord, plasskrevende handel på Søndre, osv.)
4. Hvordan kan Hadsel best unngå konflikter mellom private boligeiere og næringsutøvere når
det gjelder arealtildeling?
5. Hvordan kan Hadsel best mulig legge til rette for nyetableringer?
Emne 5 - Kommunens verdier og visjoner
1. Slagordet eller visjonen til kommunen er «Med mulighetene i fokus skaper vi fremtiden».
Hva synes dere om dette? Burde vi ha et annet slagord i stedet, og hva skulle det være?
2. Vi har bestemt at vi i Hadsel ønsker å være engasjert, samlende, kreativ, raus, og effektiv
– dette er våre verdier. Hva synes dere om dette? Burde vi ha endret noe eller tatt med
flere ting?
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4. Vurdering av innspill
Det innkom 924 svar. Noen er så å si like mens andre er forskjellige. Selv om her ble stilt spørsmål
fra kommunen under folkemøtene, var mange av svarene utenfor disse. Dette er positivt, og vitner
om kreativitet og nytenking. Vi kunne fått folkemøtene til å velge ut f.eks. de 10 viktigste
utsagnene for å avgrense datamengden, men da hadde vi samtidig mistet noe underveis.
Innspillene under er så langt det har latt seg gjøre inntatt i kommuneplanens samfunnsdel. Enkelte
innspill er såpass konkrete at de vurderes i en underliggende plan.
Grønn farge betyr at innspillet tatt med i samfunnsdelen
Gul farge betyr at innspillet tas med i vurderingen av aktuell kommunedelplan
Rød farge betyr at innspillet ikke tas med
Blå farge betyr at innspillet tas til orientering
Oransje farge betyr at innspillet følges opp av kommunedirektøren

Nr.

Innspill:

Kommunedirektørens vurdering:

Bolyst, spørsmål: Hva legger dere i begrepet bolyst?
1
Bolyst er å bo der du har lyst til å bo
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a.
2
Bolyst er tilgjengelige hus, tilbud, aktiviteter,
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
skole/barnehage, arbeid
b & c.
3
Bolyst er natur, vi må ta vare på naturen
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
4
Bolyst er å ha det fritt og godt rundt seg
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
5
Vi bor på en plass vi liker
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a.
6
Viktig for bolyst at vi er stolte over det vi får til
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
selv
7
Vi er gode på dugnad. Kulturer kobles. Vi gjør
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
noe i lag – bolysten styrkes.
8
Samhold og tilhørighet
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
9
Viktig med brobygging
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
10 Gode naboer
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
11 Gode barnehager og skoler
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.9 bokstav
a & b. Tas til følge og innarbeides i ny oppvekstplan
12 Trygge omgivelser
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
13 Sosiale møteplasser til ulike aldersgrupper
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
14 Trivsel i hverdagen
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
15 Rent miljø
Tas til følge i klima og energiplanen
16 Ting ligger til rette
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b.
17 Lyst til å dra hit
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
f.
18 Utsikt
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b. Tas med i kommuneplanens arealdel
19 Vi må ta vare på de vi allerede har
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
g.
20 Gode grøntarealer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
21 At nærområde innbyr til trivsel gjennom
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
rekreasjon og ulike tilbud til barn og voksne
b.
22 Det ligger godt til rette- og vi er godt stilt i
Tas til orientering
forhold til bolyst i Hadsel
23 Vi må ha en bevisstgjøring/ dugnadskampanje
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
for å få økt bolyst
a & b.
24 Begrepet Bolyst har blitt litt falmet med årene
Tas til orientering
25 Det viktige er hva de som flytter fra Hadsel
Tas til orientering
mener – hvorfor vil de ikke bo her lenger?
26 Vi er avhengig av frivilligheten for å ha høy
Tas med i revisjon av frivillighetsplan
bolyst, bl.a. i eldreomsorgen. Vi må ha et større
fokus på frivilligheten. Dette vil fremme bolyst.
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27

29

Flere barn & unge. Vi vil bo i en kommune der
ungdommen kommer tilbake
Barnehage- og skoletilbud må være til stede for
å fremme bolysten
Turterreng

30

Gode lekeplasser

31

God infrastruktur

32

Infrastrukturen er viktig for bolysten, både
infrastruktur for bil og for kollektivtransport, dvs.
buss
God trafikksikring er med å øke bolysten
Vi må ha attraktive tomter, spesiellt på Melbu &
Sandnes
Sandnes: Veisystem i Solbakken boligfelt må
bli kommunalt, slik at det blir bedre og
derigjennom hever bolysten
Boliger for alle aldre

28

33
34
35
36
37
38
39

41

God belysning ute
Asfalterte veier uten hull
Gjøre det attraktivt å bo eller å etablere seg i
Hadsel.
Positiv markedsføring: Vi er bra og vi har mange
positive tilbud
Universell utforming

42

Gode butikktilbud

43
44

Kjøpesenter
Butikker i nærheten

45

Vi er i overkant med å skape trivsel.
Utfordringen er å skape arbeidsplasser.
Næringsliv- og jobbmuligheter

40

46
47
48
49

Viktig for bolysten at en har et arbeid å komme
til, en interessant og godt betalt jobb
Viktig for bolysten å ha et bredt arbeidstilbud

50

At man kan ha en kompetansearbeidsplass selv
på et mindre tettsted
Akademiske jobber

51

Heltidsarbeid

52

Vi må ta vare på de arbeidsplassene vi har

53
54

Tilbud i forhold til klimaet man bor i
Gode offentlige- og private tjenester

55

Kultur er viktig for bolyst

56

Gode tilrettelagte fritids- og kulturtilbud

57

Kulturtilbud i forhold til demografi

58

Stokmarknes: Et innbydende sentrum

59

Melbu: Sentrum må være trivelig og det må skje
noe
Kaféer, spisesteder og butikker er viktig for
bolysten

60
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Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen flere steder
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.9 bokstav
a.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, kap. 5.7 Natur og biologisk mangfold bokstav b, kap. 5.10 Fysisk aktivitet
bokstav d.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
c.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
e og 5.4 bokstav b.
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, b & f, samt 6.4 for Melbu & 6.6 for Sandnes. Tas opp i strategisk boligplan
Tas opp til vurdering ved revisjon av hovedplan for vei
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, b & f, samt i strategisk boligplan
Tas opp til vurdering ved revisjon av hovedplan for vei
Tas opp til vurdering ved revisjon av hovedplan for vei
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
d, 5.14 kapittelet Forvaltning av materielle ressurser bokstav c
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
I strid med regional planbestemmelse om etablering av kjøpesentre
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14. Hva
angår private tjenester er dette utenfor kommunens sfære.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.9 bokstav b, kap. 5.10, 5.11, 5.12 bokstav e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.9 bokstav b, kap. 5.10, 5.11, 5.12 bokstav e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3. NB!
Ingen egen demografisk føring.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 og kap.
6.5
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 og kap.
6.4
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
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61
62

Turnhall, slalåm, rugby, sjakk-klubb, fotball &
cheerleading.
Hest/ridehall

63

Skøytebane/ ishall

64

Treningssenter

65
66
67
68

Ren luft
Varme på skolen
Tilgang til skolevenner
Utesteder

69

Bedre busstilbud

70

Gode aldersheim

71

Billig å bo

72
73

Melbu: Ungdomstilbud på Melbu mangler
Strønstad: Mener at byen for oss på Strønstad
er Svolvær. Der er tannlege, lege etc. Vi føler
oss litt mer til Vågan kommune
Strønstad: Det er langt til kommunesenteret
Strønstad: Fergerutene blir dårligere og
dårligere, noe som svekker bolysten
Strønstad: Jeg handler mer i Hadsel
Strønstad: Jeg bor midt i smørøyet
Strønstad: Kommunikasjoner er helt sentralt for
bolysten, busser utenom skolebuss mangler
Viktig med arbeidsplasser for de unge

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Viktig å få frem ungdommens ønsker
Kommunen bør opprette kontakt med de
ungdom som flytter ut, gjerne arrangere treffkvelder for dem
Fokus på kommunens naturverdier

85

Ungdom i Hadsel har alltid reist. I min ungdom
reiste vi til sjøs, men jeg skulle jo hjem igjen.
Jeg håper dagens ungdom også kommer
tilbake.
Melbu: Vi bør opprettholde økonomisk tilskudd
til frivillighetssentralen, Sommer Melbu o.a. som
driver gode tilbud for befolkningen
Flere bussruter vil fremme bolyst

86

Ungdomsklubb vil fremme bolyst

87

Sandnes: Ungdoms- og foreldregruppa har blitt
mindre, foreldrene engasjerer seg på
Stokmarknes i stedet for på Sandnes. Vi må ha
kompenserende tiltak. Det er som en vegg som
har ramlet ut på Sandnes.
Sandnes: Vi har fått en svekkelse av tilbudet på
Sandnes. Dette reduserer bolysten.

84

88

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til følge i klima og energiplanen
Tas til vurdering i oppvekstplan
Tas til vurdering i oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a og kap. 6.4 og 6.5
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samordnet areal og transportplanlegging bokstav a, b, d & e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a & f, kap. 5.8 bokstav b samt omsorgsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
materielle ressurser bokstav a, b, c & d samt kap. 6.4, 6.5 & 6.6
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samordnet areal og transportplanlegging bokstav a, b, d & e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan.
Jf. ungdomsråd som vi har etablert
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 Natur
og biologisk mangfold bokstav b
Tas til orientering

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samordnet areal og transportplanlegging bokstav a, b, d & e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav c
Tas til orientering

Tas til orientering

Bolyst, spørsmål: Hvordan kan vi hjelpe Hadsel slik at folk i større grad blir boende her?
89 Vi må ta de godt imot, ha attraktive
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
arbeidsplasser – både fulltid og deltid
b, og kap. 5.4
90 Vi er ikke gode nok til å inkludere
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, kap. 5.3 bokstav f, h, kap. 5.9 bokstav c & g
91 God tilgang på attraktive tomter og boliger
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, b & f, samt i strategisk boligplan og kommuneplanens arealdel
92 Studentboliger
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, b & f, samt i strategisk boligplan
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
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93

God tilgang på kultur- og fritidsaktiviteter

94

Gode skole- og helsetilbud

95

God infrastruktur

96

Være på tilbudssiden i kommunikasjon både på
rådhuset, i media og når vi omtaler
oss/kommunen og hverandre
Trivsel for hele familien – alle aldersgrupper

97
98
99
100

Trivelige tilrettelagte arealer (grøntarealer og
lekeområder)
Generelt god stemning
Legge til rette for næringslivet

101

Utvikle flotte boligområder

102

Være en spennende og interessant kommune å
bo i
Gode kommunale tjenester i alle deler av
kommunen
Tilskudd til kulturtiltak og bygdehus – også
utenfor kommunesenteret
Holde et nøkternt nivå på eiendomsskatt og
kommunale avgifter
Sammensatt befolkning
Muligheter for friluftsliv

103
104
105
106
107

108

110
111

Flere offentlige arrangementer/
ungdomsarrangementer
Håndball, bibliotek, baskethall, biljard, mini-golf,
vannsport
Parkeringsplasser
Studentboliger

112

Lege/ helsetilbud

113

Ungdomsklubb

114
115

Cafe, restaurant
Basseng

116

Turløyper

117
118
119

Klesbutikker
Bru/tunell til Melbu
Større flyplass

120
121
122

Større boplass
Gatelys
Idrettstilbud

123

Busstilbud

124

Data

125
126

Studietilbud
Innlandet:Aldersheimen, butikken, skolen er
sentrale bærende elementer for bolysten
Innlandet: Boliger for unge mangler
Innlandet: Det har blitt flere unge på Innlandet.
Dette fremmer bolysten

109

127
128
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Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, og kap. 5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8 og 5.9
samt i omsorgsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
e, kap. 5.4 bokstav b, og hovedplan for vei
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, kap. 5.7 kapittelet Natur og biologisk mangfold jf. bokstav b
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4,
strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, b & f, samt i strategisk boligplan og kommuneplanens arealdel
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav a
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til følge, fastsettes årlig i styringsdokumentet
Tas til følge flere plasser gjennom ordet «alle»
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.7 om samfunnssikkerhet og sårbarhet bokstav c, kap. 5.7 om bolig
og næringsområder bokstav c, kap. 5.7 om fritidsbebyggelse bokstav c, kap.
5.7 om natur og biologisk mangfold bokstav b, og kap. 5.10 om fysisk
aktivitet bokstav d.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b. Vurderes i folkehelseplan og frivilligplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til vurdering ved rullering av hovedplan for vei
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, b & f, samt i strategisk boligplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8 samt
omsorgsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav c
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav g & kap. 6.5
Tas til følge i hovedplan, vei
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samordnet areal og transportplanlegging bokstav a, b, d & e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav a
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.5
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.1
Tas til vurdering i ny strategisk boligplan
Tas til orientering
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132
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134
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136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Innlandet: Infrastruktur binder Innlandet
sammen med omverdenen. Fylkesveien må
prioriteres høyere. Fiber må på plass i større
grad, og Hadsel kommune må trykke på for
fiberutbyggingen. Disse tingene påvirker
bolysten
Innlandet: Naturbasert reiseliv må satses mer
på. Vi må utnytte kulturlandskapet
Innlandet: Vi må få etablert besøkssenter for
reiselivet på Hennes
Innlandet: Bassenget er den eneste
kommunale fasiliteten. Dette er mye brukt. Føler
at det er en kamp å beholde tilbudet
Innlandet: Hva kunne vært aktuelt av andre
aktiviteter for unge
Innlandet: Tilbudene vi har må beholdes og
styrkes
Innlandet: Det må være et sentrum/periferi
diskusjon i samfunnsdelen
Innlandet: Bolyst er plasser der vi kan møtes
Innlandet: God vegbrøyting har noe å si for
bolysten
Innlandet: Noen elementære ting må på plass
på Innlandet
Innlandet: Vi må styrke musikk/ kulturtilbudet
på Innlandet. Kulturskolen bør ha tilbud her
Innlandet: Oppfatter at det er mye negativt her
– det skjer lite
Innlandet: Vi må ha klubbaktivitet for barn og
unge
Innlandet: Vi må ha et privat/ offentlig
samarbeid for å etablere tilbud. Vi må være klar
over at det kan ta tid å etablere disse, og at det
må økonomiske midler til
Innlandet: Vi må ha en driver for halltilbud på
Innlandet. Tilbudet bør være en gang i uka
Innlandet: Vi trenger arbeidsplasser – det er
viktig for å få god bolyst
Innlandet: Det er negativt med skitkasting – vi
må framsnakke Innlandet på en god måte
Innlandet: Hurtigbåten må gå oftere slik at
Innlandet kan utnytte tilbudene på Stokmarknes,
f.eks. kino
Strønstad: Tilbudene på Strønstad er bygd ned
Strønstad: Vi mangler hus på Strønstad
Strønstad: Flere ungdommer har lyst å flytte hit
Det bør innføres boplikt i Hadsel slik som i
Laukvik. Det er altfor mange bolighus som bare
brukes til fritidshus
Festivalen «Under Strøna» er viktig for bolysten
i hele kommunen
Renovasjon- og søppelcontainere under
festivalen «Under Strøna» er viktig
Strønstad: Strønstad helselag m.fl. er aktive og
det er viktig for bolysten. Det er viktig å støtte
opp om disse for å få økt bolyst
Strønstad: Vi har et bygdekor med 17-18
medlemmer. Koret er viktig for bolysten
Strønstad: Viktige møteplasser er
samfunnshuset, skolen og kirka
Strønstad: Vi er fornøyde med skolebygget, det
har en høy standard. Rekrutteringen til skolen
skorter det på. Det blir mindre og mindre elever
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Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
e, kap. 5.4 bokstav b, og hovedplan for vei, samt kap. 6.1

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.1
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.1
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.1
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
Tas til vurdering ved rullering av hovedplan for vei
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav a, og tas opp til vurdering i forbindelse med ny oppvekstplan
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav a & c, og tas opp til vurdering i forbindelse med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav f, og tas opp til vurdering i forbindelse med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav a, kapittelet fysisk aktivitet bokstav b og tas opp til vurdering i
forbindelse med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, og kap. 5.4
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav j
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Må utredes: Evt. som forskrift eller vurdering av boplikt fra sak til sak. Inntas
ikke i samfunnsdelen på nåværende tidspunkt. Kan vurderes i forbindelse
med boligstrategisk plan.
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.3
Tas til orientering
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157
158

Strønstad: Kan man gjøre det lettere å etablere
seg på Strandlandet ved å se på kriteriene til
Husbanken?
Strønstad: Vi bør satse på innvandring

Må utredes i kommende strategisk boligplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
h

Bolyst, spørsmål: Hvordan kan vi hjelpe Hadsel å øke sin tiltrekningskraft slik at det blir mer attraktivt å bosette seg her?
159 Godt omdømme
Tas til orientering
160 Framsnakke Hadsel
Tas til orientering
161 Lett tilgang til informasjon og kunnskap - være
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
synlig
b, kap. 5.10 bokstav e & kap. 5.14 bokstav i
162 Være på tilbudssiden i kommunikasjon både på
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
rådhuset – i media –og når vi omtaler
b, kap. 5.10 bokstav e & kap. 5.14 bokstav i
oss/kommunen og hverandre
163 Generelt god stemning og kommunisere det
Tas til orientering
aktivt
164 Vise alt vi sammen får til i kulturlivet- reiselivetTas til orientering
og næringslivet
165 God- og forberedt veiledning for de som ønsker
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
å flytte til Hadsel
b, kap. 5.10 bokstav e & kap. 5.14 bokstav i
166 Tilrettelegge- og bygge kommunale tomter i alle Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
deler av kommunen
a, b & f, samt i strategisk boligplan og kommuneplanens arealdel
167 Fritak for eiendomsskatt den første tiden etter
Tas til vurdering og bestemmes evt. i styringsdokumentet
etablering
168 Senke eiendomsskatten
Tas til vurdering og bestemmes evt. i styringsdokumentet
169 Variert tilbud av arbeidsplasser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, og kap. 5.4
170 Tilrettelegge arbeidsplasser der folk bor
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, og kap. 5.4
171 Fokusere på Hadsels styrke innenfor fiskeri og
Tas til orientering
oppdrett
172 Flere heltidsstillinger
Tas til orientering
173 Øke tiltrekningskraften gjennom heltidsstillinger
Tas til vurdering av kommunedirektøren
helse & omsorg
174 Legge til rette for at kompetansearbeidsplasser
Tas til følge i strategisk næringsplan
kan etableres
175 Skoletilbud
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8 og
vurderes i kommende oppvekstplan
176 Gode skoler- og barnehager
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8 og
vurderes i kommende oppvekstplan
177 Nok barnehageplasser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8 og
vurderes i kommende oppvekstplan
178 Trygge trafikktiltak
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelens kap. 5.12
bokstav a, nåværende trafikksikkerhetsplan, og vurderes fortløpende
179 Fokus på sykehuset og universitetet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.5
180 Fokusere på godt utbygd eldreomsorg
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a & kap. 5.8 bokstav b,
181 Godt kulturliv
Tas til følge, jf. kap. 5.3 bokstav c, kap. 5.10
182 Godt fritidstilbud
Tas til følge, jf. kap. 5.3 bokstav c, kap. 5.10
183 Styrke idrettslag/ lag og organisasjoner
Tas til følge, jf. kap. 5.3 bokstav c, kap. 5.10
184 Areal for fritidsaktiviteter, f.eks. ballbinger og
Tas til følge, jf. kap. 5.3 bokstav c, kap. 5.10
lekeplasser
185 Formidle kommunens historie
Tas til følge, jf. kap. 5.7 kapittelet Kulturvern, kap. 5.10 kapittelet
Kulturminner og kulturmiljø
186 Gode nettjenester
Tas til følge, jf. kap. 512 bokstav k samt kap. 6.1
187 Bedre kafé
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
188 Flere butikker/kiosk
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
189 Bowling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet. Tas til vurdering i ny
oppvekstplan
190 Kino
Tas til følge, jf. kap. 6.5
191 Turistsenter
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
192 Museum
Tas til følge, jf. kap. 6.4 & 6.5
193 Godteri-land
Fremmer ikke folkehelsen
194 Studielinjer
Tas til følge, jf. kap. 6.4 og 6.5
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195
196
197
198

Flere hus på Strønstad
Billigere å bo
LAN-Gamestop
Større flyplass

199
200
201

Bedre veianlegg
Tryggere miljø
Praksisplasser

Tas til vurdering i kommende boligstrategisk plan
Tas til vurdering i kommende boligstrategisk plan
Tas til vurdering i kommende oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav g & kap. 6.5
Tas til følge i ny hovedplan for vei
Tas til vurdering i kommende folkehelseplan
Tas til følge, jf. kap. 6.4 og 6.5

Bolyst, spørsmål: Er det fysiske bomiljøet godt nok, eller er det noe mer vi må gjøre for å hjelpe Hadsel til å bli bedre?
202 Store tomter
Tas til vurdering i den enkelte reguleringsplan
203 Boliger til 1ste gangs etablerere
Tas til vurdering i kommende boligstrategisk plan
204 Skjerme boliger for støy og lukt
Tas til følge. Egne krav i reguleringsplanen i henhold til nasjonale
standarder
205 Tilgang på utearealer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
206 Fysiske møteplasser (grill, benker og lek)
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
207 Styrke møteplasser i allerede regulerte områder Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
208 Lekeplasser/ friområder
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
209 Godt vedlikehold av bygninger og uteareal
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b.
210 Ryddig nærmiljø
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
c
211 Trygghet
Tas til vurdering i kommende folkehelseplan
212 Oppgradere/justere/fargesette det fysiske
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
bomiljøet
b
213 Det bør etableres bedre uteområder for barn- og Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
ungdom – lekeplasser skatepark o.l.,
b
214 Sørge for gode kommunikasjonsløsninger –
Tas til følge i ny hovedplan for vei
gode veier og godt vedlikehold av veier
215 Bedre veier, lys og parkering, fortau
Tas til følge i ny hovedplan for vei og trafikksikkerhetsplan
216 Gang/sykkelsti-nettverk bør utbygges ytterligere Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelens kap. 5.12
bokstav a, ny hovedplan for vei og trafikksikkerhetsplan
217 Bedre busstilbud
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samordnet areal og transportplanlegging bokstav a, b, d & e
218 Belysning
Tas til følge i ny hovedplan for vei
219 Asfalt
Tas til følge i ny hovedplan for vei
220 Trafikkregulering
Tas til følge i ny hovedplan for vei
221 Fritidsmuligheter
Tas til følge, jf. kap. 5.3 bokstav c, kap. 5.10
222 Lysløyper
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
223 Fotball
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
224 Ski
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
225 Tur- og friluftsliv
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.7 om samfunnssikkerhet og sårbarhet bokstav c, kap. 5.7 om bolig
og næringsområder bokstav c, kap. 5.7 om fritidsbebyggelse bokstav c, kap.
5.7 om natur og biologisk mangfold bokstav b, og kap. 5.10 om fysisk
aktivitet bokstav d.
226 Vi må forskjønne sentrum (ref. miljøgate for
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.5
Stokmarknes. Sentrum ser ikke ut)
227 Tilrettelegge trafikkforholdene (fartsgrenser,
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelens kap. 5.12
dumper o.l.)
bokstav a, nåværende trafikksikkerhetsplan, og vurderes fortløpende
228 Uteplasser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
229 Ball-binger
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
230 Lekeplasser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
230 Flere lekeapparater på Stokmarknes, Strønstad
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
og Sandnes
b
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231
232

Inneregler for alle – likt for alle
Tilbud ettermiddag

233

Flere folk

234

Ungdomsklubb

235

Friidrettsbane

236

Bassengaktivitet-organisert

237

Flere restauranter

Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.9 bokstav b, kap. 5.10, 5.11, 5.12 bokstav e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav c
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet, men må vurderes i
ny folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet, men må vurderes i
ny folkehelseplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan

Bolyst, spørsmål: Hvordan kan vi hjelpe Hadsel til å styrke bånd mellom innbyggerne slik at naboer blir venner og bolysten
økes med sosiale bånd?
238 Samhold
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a
239 Hver og en blir godt mottatt
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
f
240 Små ting teller – små tiltak
Tas til orientering
241 Samarbeid med organisasjoner
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
c
242 Tilrettelegging for bedre samhold i bofellesskap
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
243 Flere unger – flere å være sammen med
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a
244 Vektlegge å etablere sosiale uformelle
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
møtearenaer
b
245 Oppfordre til bydels-lag for nærmiljø
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
246 Skape fysiske og naturlige sosiale møteplasser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
f.eks. Solsiden boligfelt på Børøya og på torget i b
Stokmarknes sentrum
247 Arrangere åpne folkelige arrangement
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b. Vurderes i folkehelseplan og frivilligplan
248 Øke sosiale bånd
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
249 Legge til rette for et mangfoldig foreningsliv
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
c og kap. 5.10 bokstav a.
250 Møtesteder/ lekeplasser i nærområdet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
251 Skaffe frem og lage fasiliteter for kortdistanseTas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
turområder (type: Skianlegget på St.nes og Kos- b
amfi på Melbu)
252 Være pådriver og yte tilskudd til lokale
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
kulturtiltak og bygdehus
bokstav f
253 Flere- og utbedring av lekeplasser i nye
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
byggefelt.
b
254 App med månedskort buss
Er Tas til følge, finnes allerede fra fylkeskommunen
255 Kollektivtilbud, lavere priser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samferdsel bokstav a og b. For øvrig er det Nordland
fylkeskommune selv som fastsetter prisnivået.
256 Haller
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet. Må vurderes i
kommende folkehelseplan.
257 Ungdomsklubb
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav c
258 Møteplass ungdom
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav c
259 Leksehjelp
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
260 Skatepark
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b. Vurderes i kommende folkehelseplan.
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261

Svømmetrening/ basseng

262

Større flyplass

263

Store båtplasser

264
265
266
267
268

Klasseturer til andre skoler i kommunen
Klassetur 10 kl. til utlandet
Bedre pulter på skolen
Tog
Plasser der det ikke er søppel

269

Håndball

270

Kulturskole

271

Åpen Hall

272

Bedre kollektivtilbud

273
274
275
276

Sjakk
LAN
Svømming, basseng, badeland
Oppmuntre til turgåing (tilrettelegging)

277
278
279
280

Spilleklubb
Mere bordspill
Aktiviteter på skole
Go-kart og motorsport

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet, men må vurderes i
ny folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav g & kap. 6.5
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, men må vurderes konkret i kommuneplanens arealdel og den enkelte
reguleringsplan.
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Ikke realiserbart
Tas til følge, jf. klima- og energiplan og kommende handlingsplan mot marin
forsøpling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav k
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & c, kap. 5.10 Kulturlivet bokstav b & Fysisk aktivitet. Må vurderes i
kommende folkehelseplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samferdsel bokstav a og b. For øvrig er det Nordland
fylkeskommune selv som fastsetter tilbudet.
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.7 om samfunnssikkerhet og sårbarhet bokstav c, kap. 5.7 om bolig
og næringsområder bokstav c, kap. 5.7 om fritidsbebyggelse bokstav c, kap.
5.7 om natur og biologisk mangfold bokstav b, og kap. 5.10 om fysisk
aktivitet bokstav d.
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til vurdering i ny oppvekstplan
Tas til vurdering i ny oppvekstplan

Bærekraft-spørsmål: Hvordan skal Hadsel kommune sikre en langsiktig bærekraftig økonomi?
281 Starte helt på nytt med alle budsjetter. Kutte det Vurderes av kommunestyret i styringsdokumentet. Jf. for øvrig kap. 5.5
som ikke er lovpålagt. Ikke bruke mer enn vi
har. Langtidsplanlegging!
282 Ha en buffer, ha fond til å håndtere uforutsette
Vurderes av kommunestyret i styringsdokumentet. Jf. for øvrig kap. 5.5
ting.
283 Tæring etter næring.
Vurderes av kommunestyret i styringsdokumentet. Jf. for øvrig kap. 5.5
284 Finansiell trygghet for store investeringer.
Vurderes av kommunestyret i styringsdokumentet. Jf. for øvrig kap. 5.5
285 Bygge egenkapital/fond/buffer. Ikke bruke mer
Vurderes av kommunestyret i styringsdokumentet. Jf. for øvrig kap. 5.5
enn vi har.
286 Realistiske forventninger. Ikke urealistiske
Vurderes av kommunestyret i styringsdokumentet. Jf. for øvrig kap. 5.5
inntektsforventninger.
287 Tegne langtidsbilder av hvordan vi vil ha det.
Tas til følge i samfunnsdelen
288 Se i krystallkula på hva som er av føringer.
Tas til følge i samfunnsdelen og styringsdokumentet
289 Nok administrasjonskapasitet og kompetanse.
Generasjonstenking.
290 Beholde kraftselskapet i kommunalt eierskap.
Vurderes av kommunestyret i styringsdokumentet.
291 Interkommunalt samarbeid.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 7
292 Ha fokus på helse (også psykisk) og
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og
forebygging. Mindre reparasjon, mer
følges opp i kommende folkehelseplan
forebygging. Graderte sykemeldinger for å
forebygge langtidssykemelding.
293 Arbeidsmarkedet må fungere.
Tas til orientering
294 Eldre i aktivitet.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a & f, kap. 5.8 bokstav b.
295 Kommunesamarbeid, eller Vesterålskommune.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 7
296 Vedlikehold på bygningsmasse.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14 jf.
forvaltning av materielle ressurser bokstav c & d
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Side 14

ommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, planforslag til behandling og vedtak om offentlig ettersyn - 21/00249-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, planforslag til behandling og vedtak om offentlig ettersyn : Vedlegg 1 - behandling av innspill

297

Legge til rette for næringsliv.

298

Lokal styring over ressurser.

299

Legge til rette for utvikling av arbeidsplasser
med verdiskapning (private).

300

Variert næringsstruktur.

301
302
303

Tenk langsiktig. Løse dagens problemer med
tanke på fremtiden.
Søk tettere samarbeid med nabokommuner.
Mer samarbeid med turismen

304

Mer vannkraft, mer fokus på energi

305

Mer fokus på fisk

306

Regler for forsøpling - lettere å kaste søppel

307

Satse på turisme

308

Trollfjord kraft, strøm og havkraft

309
310
311

Vindkraft
Fokus på helse
Turisme

312
313

Mer hotell
Satse på fisk

314
315

Olje
Fiskeoppdrett

316

Større flyplass

317

Turisme-hurtigruta

318
319

Hotell
Bærekraft angår sosiale, økonomiske og klima
og miljømessige forhold
Det er vedlikeholdsetterslep på kommunale
bygg, noe som ikke er bærekraftig
Strønstad: Vi bør samarbeide med Vågan om
eldreomsorgen. Dette vil skape arbeidsplasser
og tilbud
For å oppnå bedre bærekraft i tilbud og tjenester
så bør vi kanskje tenke på en fremtidig
storkommune i Vesterålen. Vi må se på større
enheter
Vi var flinke på kommunesamarbeid i Vesterålen
før, nå har det dabbet litt av
Vi må ta vare på det vi har

320
321
322

323
324
325
326
327

Vi bør samarbeide i Vesterålen for å få bedre
kommunale tjenester
Det må utvikles egne planer for Melbu og
Stokmarknes – hva vil vi med stedene?
Melbu: Vi må få flere leiligheter i sentrum

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 samt
strategisk næringsplan
Tas til følge gjennom kommuneloven § 2–2, 3. ledd og plan- og
bygningsloven § 3-3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
gjennom
strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4,
strategisk næringsplan og kommuneplanens arealdel
Tas til følge i samfunnsdelen
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 7
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 samt
strategisk næringsplan og regional reiselivsstrategi
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.1 bokstav
b, samt klima- og energiplan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet Fiskeri og havbruk bokstav a-d
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.13
bokstav d, samt reglene for Reno-Vest IKS
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 samt
strategisk næringsplan og regional reiselivsstrategi
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.1 bokstav
b, samt klima- og energiplan.
Tas til vurdering ved revisjon av klima og energiplanen
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og 5.8
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 samt
strategisk næringsplan og regional reiselivsstrategi
Tas til vurdering ved revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet Fiskeri og havbruk bokstav a-d
Tas til vurdering ved revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet Fiskeri og havbruk bokstav a-d
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav g & kap. 6.5
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 samt
strategisk næringsplan og regional reiselivsstrategi
Tas til vurdering ved revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.1 og
klima- og energiplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14 jf.
forvaltning av materielle ressurser bokstav c & d
Tas til vurdering ved revisjon av omsorgsplanen
Tas til evt. vurdering. Kommunestyret har bestemt at vi skal bestå som egen
kommune. Imidlertid legges det opp til interkommunalt samarbeid jf.
samfunnsdelens kap. 7
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 7
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
g
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 7
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4 & 6.5
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4

Bærekraft-spørsmål: Hvordan skal Hadsel kommune legge til rette for en bærekraftig demografisk utvikling?
328 Vi må tilrettelegge for de unge for å få en
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
bærekraftig demografisk utvikling
329 Konkurranse om arbeidskraft
Tas til orientering
330 Fritak for nyetablerere for eiendomsskatt
Tas til vurdering og bestemmes evt. i styringsdokumentet
331 Knytte høyskolestudenter til oss
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.5
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332
333

Bolyst
Attraktive tomter

334

337
338

Vi må ha gjennomgangsleiligheter slik at vi
frister ungdommen å komme til kommunen,
f.eks. små boenheter
Arbeidsplasser for ungdom
Kommunale tilbud må være på plass for å lokke
folk til å bli
Kultur, idrett
Omdømmebygging!

339

Framsnakking av de gode sidene.

400
401

Tilrettelegge for barnefamiliene
Boligpriser som er oppnåelige for nyetablerte.

402

Markedsføre fordeler.

403

Variert næringsstruktur, premiere de som får
barn.
Barnehage til alle.

335
336

404
405
406
407
408
409
410

417
418
419
420

Heltidsprosjektet må bli en suksess.
Tilbakestrømmere viktig.
Attraktive for unge.
Gratis tomter til alle unge.
Fritak for eiendomsskatt for nyetablerere.
Aktivisere ungdomsrådet, få medvirkning fra
unge.
Bygge stolthet og identitet.
Arrangert ekteskap - må gifte deg med en i
nabolaget.
Framsnakking!
Ta i bruk hele kommunen. (f.eks.
flyktningmottak).
Attraktiv kommune for unge.
Arbeidsplasser, kulturtilbud, gode kommunale
tjenester og trygg oppvekst.
Fritidstilbud.
God kommunikasjon.
Flere barnehageplasser
Bedre uteplasser/ lekeapparater

421
422
423

Bedre barnehagesikkerhet
Bedre jobbmuligheter
Flere LAN

424

Mere å gjøre for barn

425

Aktiviteter for alle

426

Kollektivtransport

427
428

Flere moderne arbeidsplasser
Bra skole/ barnehage

429
430
431
432

Mere utdanningstilbud (VGS og høyskole)
En plass å være (Åpen skole)
Ta vare på butikkene
Tilbud som passer inn i naturen

433

Skoler på flere plasser

411
412
413
414
415
416
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Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, b & f, samt i strategisk boligplan og kommuneplanens arealdel
Tas til vurdering i kommende boligstrategisk plan
Tas til vurdering i kommende revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav a, c, d
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav a, c, d
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav a, c, d
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
forvaltning av materielle ressurser bokstav a, b & d
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
forholdet til media bokstav a.
Tas til følge i strategisk næringsplan, premiering tas opp i forbindelse med
fremtidig folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8 og
vurderes i kommende oppvekstplan
Tas til følge i omsorgsplan
Tas til vurdering ved revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
Tas til vurdering i kommende strategisk boligplan
Tas til vurdering og bestemmes evt. i styringsdokumentet
Tas til følge, ungdomsrådet er aktivt
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
Strider i mot menneskerettighetene og menneskets krav på frihet
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2, 5.3,
5.4, 5.10 & 5.14
Tas til følge, jf. kap. 5.3 bokstav c, kap. 5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til vurdering ved revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10 og tas
til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10 og tas
til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10 og tas
til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan, folkehelseplan og ved revisjon
av omsorgsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samferdsel bokstav a og b. For øvrig er det Nordland
fylkeskommune selv som fastsetter tilbudet.
Tas til vurdering ved revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 & 5.9
og tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4 & 6.5
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til vurdering ved revisjon av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet om biologisk mangfold, 5.10 Fysisk aktivitet bokstav d
Tas til vurdering ved revisjon av skolebruksplan
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434
435

Innlandet:Vi må ha flere eldre til Innlandet for å
styrke eldresenteret slik at det blir mest mulig
bærekraftig. Eldresenteret må da utvides
Strønstad: Vi må få flere unge på Strandlandet
slik at vi får en bærekraftig demografisk utvikling

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a og kap. 6.1
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a

Bærekraft-spørsmål: Hvordan skal Hadsel kommune bidra til en bærekraftig miljøprofil?
436 Betale en renovasjonsavgift, gratis å levere
Må vurderes av styret i Reno-Vest IKS
avfall!
437 Sortert avfall.
Sorteringssystem finnes allerede i dag
438 Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7
kapittelet samferdsel bokstav a og b. For øvrig er det Nordland
fylkeskommune selv som fastsetter tilbudet.
439 Gang og sykkelstier.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelens kap. 5.12
bokstav a , trafikksikkerhetsplanen
440 Bevisste vedtak, ta debatten.
Tas til orientering
441 Nytenkning i forhold til miljø, ikke bare
Tas til følge ved innføring av bærekrafts-prinsippet gjennom planstrategien
symbolsaker, helhetlig tenking.
442 Se hva Hurtigruten gjør! Vi kan bli en skikkelig
Tas til orientering
foregangskommune.
443 Tørre å ta standpunkt i miljøspørsmål.
Tas til følge gjennom klima- og energiplan og vurderes fortløpende
444 Attraktive friområder, fiskeområder.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.7 om samfunnssikkerhet og sårbarhet bokstav c, kap. 5.7 om bolig
og næringsområder bokstav c, kap. 5.7 om fritidsbebyggelse bokstav c, kap.
5.7 om natur og biologisk mangfold bokstav b, og kap. 5.10 om fysisk
aktivitet bokstav d.
445 Etablere nye boligområder med infrastruktur
Tas til følge i kommuneplanens arealdel
som legger til rette for miljøspørsmål.
446 El-ladestasjon
Blir vurdert ved revisjon av klima- og energiplanen
447 Fremoverlent miljøprofil utad.
Tas til følge og følges opp i klima- og miljøplanen
448 Mindre biler
Blir vurdert ved revisjon av klima- og energiplanen
449 Flere sykler, busser og kollektivtilbud
Blir vurdert ved revisjon av klima- og energiplanen
450 Solceller
Blir vurdert ved revisjon av klima- og energiplanen
451 Vindkraft
Blir vurdert ved revisjon av klima- og energiplanen
452 Bedre søppelsortering
Må vurderes av styret i Reno-Vest IKS
453 Flere søppelcontainere
Må vurderes av styret i Reno-Vest IKS
454 Mer søppel enn fisk i havet - slippe å hive plast i Tas til følge gjennom utarbeidelse av handlingsplan mot marin forsøpling
havet
455 Ta vare på den naturen vi har
Jf. bærekrafts-prinsippet i samfunnsdelen, samt kap. 5.7 bokstav a
456 Bevare fisk
Jf. bærekrafts-prinsippet i samfunnsdelen, samt kap. 5.7 bokstav a
457 Spare strøm
Tas til følge gjennom klima- og energiplan og vurderes fortløpende
458 Fokus på forsøpling i undervisningen
Tas til følge og følges opp i ny oppvekstplan
459 Ikke bygge så mye
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 bokstav
a
460 Flere gatelys
Tas til følge i ny hovedplan for vei
461 Innlandet:Turruter til Møysalen – det mangler
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.1 om
toalett og venterom
besøkssenter
462 Innlandet: Bærekraftig vinterturisme er en
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.1
mulighet for Innlandet
463 Innlandet: Datatreff for ungdom
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
464 Innlandet: Innlandet alderssenter må offisielt
registreres som en HDO. Husbanken og SSB
benytter 2 forskjellige definisjoner på HDO.
Bakgrunnen for ønsket er å sikre
arbeidsplasser.
465 Innlandet: Vi bør videreutvikle skolen f.eks. at
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
den også kan tjene som folkehøgskole, leirskole
o.l.
466 Innlandet: Forsyningen fra vannverket stopper
Tas til vurdering i forbindelse med ny hovedplan vann/avløp
på Kvitnes. Enn hva med de østover?
467 Strønstad: Vi bør ha bedre
Må vurderes av styret i Reno-Vest IKS
avfallssorteringsmuligheter
468 Strønstad: Vi bør få ladestasjon for el-biler
Tas til vurdering ved revisjon av klima og energiplan
Bærekraft-spørsmål: Hvordan skal Hadsel kommunes arealplanlegging bidra til en bærekraftig utvikling?
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469
470

Balanse mellom ulike formål som avsettes.
Næringsareal, LNF, Ikke mikse bolig og næring.
Tenk langsiktig, bolig & næring.

471

Adskilte arealer.

472

Planlegg litt for det uforutsette. Randsoner og
buffer. Bevist på valg.
Vi må være gode på landbruk og fiskerier også i
framtiden

473

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel, strategisk næringsplan og
interkommunal kystsoneplan

Bærekraft-spørsmål: Hvordan skal Hadsel kommune bidra til en bærekraftig fordeling av goder i samfunnet?
474 Skal ha «standarder» for tjenester,
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
serviceerklæringer.
service og tjenesteyting
475 Sosial profil ved prissetting av tjenester.
Tas til vurdering og bestemmes evt. i styringsdokumentet
476 Gode kommunale tjenester der folk bor.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
service og tjenesteyting
477 Rettferdig fordeling mellom sektorene.
Tas til vurdering og bestemmes evt. i styringsdokumentet
478 Forebygging av helse og sykdom. Folkehelse
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3
må prioriteres. Krever ressurser på kort sikt,
men gir resultater på lang sikt.
479 Kafe1 på Hurtigrutens hus må satses på.
Tas til orientering
480 Urealistisk å ha alle tjenester overalt. Være
Tas til orientering
ærlig på det.
481 Bærekraft å se på prioritering, også geografisk.
Tas til følge, prioriteringer foretas i styringsdokumentet
482 Kan se på om private kan bidra.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b, kap. 5.4 bokstav c, kap. 5.6 bokstav c, kap. 5.8 bokstav a,
483 Fritidsaktiviteter - flere valg/alternativer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og kap.
5.10
484 Flere nærbutikker
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
485 Påvirke store kjeder at Hadsel er en bra plass
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
486 Søndagsaktiviteter
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
487 Flere sentrumsarrangement
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
488 Utnytte områdene bedre
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 bokstav
b
489 Bedre uteområder
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
490 Åpen skole på kvelder
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
491 Ønsker å møte en plass innendørs
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
492 Miljøgate, trygt område og finere sentrum
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4 & 6.5
493 Kjøpesenter
I strid med regional planbestemmelse om etablering av kjøpesentre
494 Klesbutikk for barn
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
495 Større flyplass
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav g & kap. 6.5
496 Større båthavn
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a, men må vurderes konkret i kommuneplanens arealdel og den enkelte
reguleringsplan.
497 Nærmere butikker
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
498 Bedre arkitektur
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b, og må følges opp i fremtidige reguleringsplaner
499 Bedre opp til Storheia
Tas til følge ved at veien er asfaltert
500 Møteplasser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
501 Utemiljø
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
502 Uteplass der de unge kan møtes med benker til
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
å sitte på
a&b
503 Ta vare på naturen vi har
Jf. bærekrafts-prinsippet i samfunnsdelen, samt kap. 5.7 bokstav a
504 Ikke bygge der man ødelegger naturen
Jf. bærekrafts-prinsippet i samfunnsdelen, samt kap. 5.7 bokstav a
Folkehelse-spørsmål: Hva er god folkehelse?
505 Trivsel er god folkehelse. Kommunen bør legge
til rette for trivsel.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3
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506
507
508

God folkehelse er å ha det godt fysisk som
psykisk
God folkehelse gir lavt sykefravær

511

Vi må fremheve den myke siden i samfunnet i
større grad
Trygghet er god folkehelse. Trygghet i å bli tatt
vare på.
Arbeidsledighet og innaktivitet er den største
trusselen mot folkehelsen
Eldre er en ressurs i folkehelsearbeidet

512

Vi må ha aktivitetstilbud for eldre

513
514

Pensjonister burde vært tatt med i
samfunnsnyttige oppdrag i større grad
Vi bør ha møteplasser for enslige eldre

515

Barnehagene bør dra ofte på besøk til de eldre

516

521

Vi må ha et godt samarbeid mellom de som
skal/bør samarbeide for å fremme folkehelsen
Valgfaget «Innsats for andre» er svært viktig for
Hadsels folkehelse
Melbu: Vi har Melbumarka, båtlivet og gode
muligheter for aktiviteter
Melbu: Vi må ha helsestasjonsdager på Melbu.
Flere kommunale tilbud inn i ambulerende
ordninger
Vi må ha lavterskeltilbud for de som har ulike
utfordringer. LHL har lavterskeltilbud
Fysisk aktivitet

522

Gang og sykkelveier

523

Gratis kultur

524

At folk trives/ har det sosialt

525

Utjevne sosiale forskjeller

526

Forebygge sosial arv

527
528

530
531

Delta i kulturlivet = sosialt
Sandnes: Kulturskolen kan også komme til
Sandnes
Eldre må også informeres om at det er viktig å
utfordre/ røyne kroppen også hos eldre
Styrketrening er bra hvis man ellers er frisk
Aktivitet for alle

532

Trivsel og samhold

533

Sosialt nettverk

534

Delta i lag og foreninger

535

Ta med folk på tur i stedet for kaffebesøk

536

Mulighet for aktivitet

537

Å minimere ulikheter er forebyggende
inkludering

509
510

517
518
519
520

529
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Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3 og 5.8
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3 og 5.8
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3 og 5.8
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3 og 5.8
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3 og 5.8
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3
Tas til orientering.
Tas til vurdering i arbeidet med ny folkehelseplan
Tas til vurdering i arbeidet med ny folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og kap.
5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og kap.
5.7 i kapittelet Samordnet transportplanlegging, kap. 5.12 bokstav a samt i
trafikksikkerhetsplan
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan men alt kan neppe være
gratis.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2, 5.3 &
5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og
bruken av ordet «alle» i plan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og
bruken av ordet «alle» i plan
Tas til orientering
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & kap. 5.3 og 5.8
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og kap.
5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2, 5.3 og
kap. 5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2, 5.3 og
kap. 5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b & 5.10 bokstav a
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b & 5.10 bokstav a
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b & 5.10 bokstav a
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og bruk
av ordet «alle» i planen
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538
539
540

Obs! konsekvenser av sentralisering av
tjenestetilbud kan hemme inkludering, eks
tannlegetjeneste
Får utføre den aktiviteten man er i stand til

542

Hvis man ikke kan gå på fjellet eller for egen
maskin, kunne kjøre med rullestol
Godt systematisk, forebyggende arbeid=> god
folkehelse
Gode fritidstilbud

543

Lett tilgjengelig helsetjeneste

544
545
546

Balanse i livet
Kosthold
Frisk luft

547
548

Holde seg ren
Skog og mark

549

Frisk luft

550

Sykle og gå til skolen

551
552
553

Positiv
Vennskap
Samarbeid

554

Trygge rammer for befolkningen

555

Vi må ha fokus på ernæring og sunn mat i
barnehager og skoler, men også for de eldre

556

Vi må ga gode aktivitetstilbud for enslige eldre.
Gjerne lavterskel-tilbud
Små samfunn er bedre for folkehelsen enn store
Vi må etablere gode trafikkvaner hos de yngre

541

557
558
559
560
561
562
563
564
565

Trygge skoleveier gjør at flere unge vil gå/sykle.
Dette er bra for folkehelsen
Folkehelse henger også sammen med
trafikksikkerhet
Ressurspersoner innenfor folkehelse bør
stimuleres
Melbu: Vi må ha en ungdomsklubb på Melbu
med et bredt tilbud
Det må ikke være dobbeltrom på sykehjem. Slikt
forverrer folkehelsen
Sandnes: Sandnes mangler et «fugleberg» der
folket kan møtes. Kan sanitetshuset være
plassen for slikt?
Sandnes: Forslag om kafédrift som er drevet av
Hadsel ASVO. Kanskje et samarbeid med
lokalutvalget, eller en egen velforening

Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b & 5.10 bokstav a
Tas til følge for de områdene som allerede er tilrettelagt: Fiskfjord,
Dalsvatnet og Storheia
Tas til orientering.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav a
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8,
omsorgsplan og fremtidig folkehelseplan der dette drøftes.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 om
bolyst og folkehelse. Det vises videre til nasjonale retningslinjer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 om
natur- og biologisk mangfold
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 om
bolyst og folkehelse. Det vises videre til nasjonale retningslinjer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 & 5.7
om samordnet areal og transportplanlegging bokstav e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 og 5.3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 og 5.3
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2, 5.3 &
5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, kapittel 5.8 bokstav a & b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3, 5.8 &
5.9 samt i omsorgsplan, og tas med i vurderingen ved utarbeidelse av ny
folkehelseplan og oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a og f, samt kap. 5.8 bokstav b.
Tas til orientering
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav l, kap. 5.12 bokstav a og i trafikksikkerhetsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, kap. 5.12 bokstav a og trafikksikkerhetsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b og trafikksikkerhetsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav c og kapittel 6.4
Tas til følge gjennom omsorgsplanen, og følges opp videre
Tas til vurdering i utarbeidelsen av ny oppvekstplan
Tas til vurdering i utarbeidelsen av ny oppvekstplan

Folkehelse-spørsmål: Hvordan kan kommunen sikre at alle barn får lik tilgang til aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt?
566 Gratis halleie
Tas til vurdering i arbeidet med ny oppvekstplan men alt kan neppe være
gratis.
567 Invitere idrettsklubbene til rådslag om hvordan
Tas til vurdering under utarbeidelse av oppvekstplan og folkehelseplan
gjøre kostbart idrettsutstyr «tilgjengelig for alle»
568 Tilstrebe gratis/ rimelige tilbud, for eksempel
Tas til vurdering under utarbeidelse av oppvekstplan og folkehelseplan
halleie for barn, Turer, turneringer, utstyr er
kostbart: utstyrslån/ leie/ byttedager, Leie/
låneloft for eksempel i regi av FAU, utstyrslager
med sportsutstyr til utlån FOR ALLE, gratis
halleie til barn i en viss alder
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569
570

Skoleaktiviteter må være gratis
Kulturmidler

571

573
574

Se på særlige sårbare gruppen(for eksempel
lavinntektsfamilier, funksjonshemmede, rus- og
psykiatri)
Gratis fritidstilbud og halleie som alternativ til
foreldrebetaling (bidrag fra kommunen)
Sette max- grenser for egenbetaling
Prioritere ungdomsklubb

575

Rockebrakke

576

Tilrettelegge lekeplasser

577

Skating-park

578

Treffpunkt

579

581

Møteplasser som er attraktive for ungdom som
ikke driver med organiserte fritidstilbud
Mulighet for NAV- tilskudd til aktiviteter/ utstyr
på en verdig måte for barn fra lavinntektsfamilier
Gratis transport

582

Flere aktiviteter i skoletiden

583

Annonsere bedre

584
585

Tidspunkt
Utprøving av nye aktiviteter

586

Aktiviteter rett etter skolen slik at man slipper å
dra frem og tilbake
Vi må ha lave egenandeler for deltagelse i
foreningslivet slik at alle får være med. Imidlertid
er utenforskap som følge av fattigdom ikke et
stort problem i Hadsel
Kommunikasjoner/transport er ofte et problem
for de som ønsker å være med på saker og ting
og som ikke har bil. Kan vi få til noe?

572

580

587

588

Tas til vurdering under utarbeidelse av oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav f
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og kap.
5.14 under kapittelet forvaltning av materielle ressurser bokstav a, b & d
Tas til vurdering under utarbeidelse av oppvekstplan og folkehelseplan
Tas til vurdering under utarbeidelse av oppvekstplan og folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav c & kap. 6.4
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav a & b, men må tas til vurdering i forbindelse med arbeidet med ny
oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
c
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, men må tas til vurdering i forbindelse med arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
Må undersøkes i forbindelse med arbeidet med ny folkehelseplan
Jf. samfunnsdelen kap. 5.7 kapittelet samferdsel bokstav a og b. For øvrig
er det Nordland fylkeskommune selv som fastsetter prisnivået og en løsning
må diskuteres med dem
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.9, men
må tas til vurdering i forbindelse med arbeidet med ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav i & kapittelet Forholdet til media og ytringsfriheten bokstav a. Videre
henvises til strategisk kommunikasjonsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b, kap. 5.3 samt kap. 5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b, kap. 5.3 samt kap. 5.10
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b, kap. 5.3 samt kap. 5.10. Må vurderes i ny folkehelseplan og
oppvekstplan.
Jf. samfunnsdelen kap. 5.7 kapittelet samferdsel bokstav a og b.

Folkehelse-spørsmål: Hvordan kan kommunen legge til rette for at flere barn kan gå eller sykle til skolen i stedet for å bli
kjørt?
589 Vurdere tidsbegrenset stenging av vei inn mot
Må vurderes i arbeidet med ny oppvekstplan
skoleområde
590 Forebygge fedme: felles skolefrokost, spesielt i
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
ungdomsskolen, samt vannautomater/
a & b.
tilgjengelig friskt vann => effekt på BMI+ sosialt,
opplysnings-/ holdningsarbeid til både barn og
foreldre
591 Trygg skolevei (utbygging av gang og
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
sykkelveier)
b, kap. 5.12 bokstav a og trafikksikkerhetsplan
592 Skape organiserte gå- og sykkelgrupper
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a & b, samt kap. 5.10 jf. kapittelet Fysisk aktivitet. Tiltaket må vurderes i
arbeidet med ny folkehelseplan.
593 God gatebelysning
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b og hovedplan for vei
594 Veilys = trygg skolevei
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b og hovedplan for vei
595 Oppfordre foreldre til i mindre grad å kjøre barna Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 samt
på skolen
følges opp i trafikksikkerhetsplanen og ny folkehelseplan
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596
597

Ved bygging av ny skole; regulere busslomme
og avstigningsplass litt unna skolen
Motivere/ holdningsarbeid til å gå/ sykle=>
kampanje!

598

Oppmuntre mer på skolen

599

Forbud mot privatbiler i skoleområdet

600

Feie fortau om sommeren

601

Brøyting- og strøing

602
603

Beholde nærskolen
Alle skal ha noen å gå sammen med

604
605
606
607

Plass å sette sykler slik at de ikke blir stjålet
Flere kontroller
Bommer ved skoleområdet
Innlandet: Vi må ha flere veilys. Vi vil peke på
strekningen Kvanntoelva og inn mot Fiskfjorden.
Veilys øker trafikksikkerheten, og gjør at flere
tør å gå tur langs veien
Innlandet: Vi må ha en økt sikkerhet så vi får
gode oppvekstsvilkår: Veilys, sikring mot elg
som kan skremme enkelte

608

609

Vi har et stykke igjen hva angår trygge
skoleveier. Det er veldig mange som fortsatt
kjører barna sine til/ fra skolen. Kommunen må
se på belysning o.a. slik at skoleveien blir
tryggere

Allerede Tas til følge
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3, kap.
5.7 jf. kapittelet
Samordnet areal- og transportplanlegging bokstav e & g
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 & kap.
5.9
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b, kap. 5.3 og 5.9 samt trafikksikkerhetsplan og ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b og hovedplan for vei
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b og hovedplan for vei
Jf. skolebruksplan for Hadsel. Spørsmålet kommer opp når denne revideres.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2, 5.3 og
kap. 5.10
Tas opp til vurdering når ny folkehelseplan og oppvekstplan skal lages
Dette er først og fremst en politioppgave
Tas opp til vurdering når ny oppvekstplan skal lages
Tas opp til vurdering neste gang hovedplan for vei rulleres

Det vises til nylig vedtatt hovedplan for vei, jf. kap. 9.6.1 Kriterier for
fylkesvei. Ut fra disse kan vi ikke gå inn for flere veilys. Dog bør her belyses
om her er andre tiltak som kan iverksettes, og dette bør vurderes ved
rullering av nevnte plan.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b. Må sees nærmere på i trafikksikkerhetsplan, hovedplan for vei og
oppvekstplan.

Folkehelse-spørsmål: Hvordan kan kommunen sikre inkludering og likeverdighet for alle innbyggere i Hadsel?
610 Regnbueflagg=> Åpenhet i samfunnet for at vi
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og bruk
er ulike
av ordet «alle» i planen
611 Bidra til å fjerne tabu
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og bruk
av ordet «alle» i planen
612 Bidra til større fordeling av nye bosatte så langt
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
som mulig gir enklere integrering: Spre
b, kap. 5.3 bokstav h, kap. 5.9 bokstav c & g. og bruk av ordet «alle» i
bosettingen, fordeling i skoleklassene, krav til å
planen
delta i opplæring, foreldre ut i jobb, bedre for
både voksne og barn, folkemøter
613 Invitere spesielle grupper, eksempel
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
Stokmarknes vel, frivilligsentralen, rådene osv.,
bokstav e samt kap. 5.14 Materielle ressurser bokstav c
kartlegging på om for eksempel butikkene og
annet areal er tilrettelagt for alle
614 Skape plass og få med nye landsmenn=> lag og Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
foreninger ha fokus på dette
bokstav a, d & j.
615 Spille mer på frivillighet ved samarbeid mellom
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
lag & foreninger og kommunen
b, kap. 5.6 bokstav c, kap. 5.8 bokstav a, jf. for øvrig fremtidig
frivillighetsplan
616 Skolen må i større grad ha mer fokus på å
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.9
merke seg ulikheter - turer og arrangement i
skolen må være gratis slik at alle kan være med
617 Flere møteplasser på tvers av aldersgrense og
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
andre grenser, også skape møteplasser utenfor
a&b
sentra
618 Tilbud tilgjengelig i alle deler av kommunen for
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
alle grupper
bokstav e samt kap. 5.14 Materielle ressurser bokstav c
619 Lavterskel møteplasser
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
620 Ta eldrerådet og rådet for mennesker med
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
nedsatt funksjonsevne tidligere inn i utbyggings- f
og reguleringsprosesser
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621

Anerkjenne rådene i større grad.

622

Flere aktiviteter til eldre

623

Flere tilbud til de med nedsatt funksjonsevne

624

Rullestol-tilpasning

625
626

Butikker
Flere møtesteder for ungdom

627

Flere aktiviteter fra kommunen

628

Mindre diskriminering

629

Sosialt ansvar

630
631

Brukervennlighet
Tilbud til alle

632

Flere ansatte i eldreomsorgen

633

Arrangementer kommer til deg

634

Innlandet: Universell utforming på Innlandet
skole

635

Innlandet: Frivilligheten drives av
«gjengangere». Vi har en god dugnadsånd på
Innlandet
Innlandet: Vi har en kobling mellom skole og
aldershjem. Denne må fortsette og helst styrkes
Strønstad: Helsekontrollen for barn og unge er
svekket i forhold til før
Veiledning av unge er viktig, spesielt i forhold til
kosthold
Vi vil ha varm skolemat til de unge

636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

Det bør ansettes en egen folkehelsearbeider/
ernæringskonsulent
Strønstad: Det er lang vei til organiserte
aktiviteter, noe som går ut over folkehelsen
Strønstad: Det må bevilges mer til støtte til
ulike tiltak
Strønstad: Vi må tilrettelegge mer i naturen slik
at flere ønsker seg ut på tur
Strønstad: Helsesøsteren må komme flere
ganger til Strønstad
Strønstad: Vi har en kobling mellom helselaget
og skolen i dag. Denne er veldig viktig.
Strønstad: Tidligpensjonister bør bruker i en
besøkstjeneste

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 bokstav
f
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a & f, samt kap. 5.8 bokstav b.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
c, kap. 5.9 bokstav b, kap. 5.10, 5.11, 5.12 bokstav e. Tas til vurdering i
arbeidet med ny folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav e samt kap. 5.14 Materielle ressurser bokstav c. Tas til vurdering i
arbeidet med ny folkehelseplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.10
bokstav a
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
g
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a&b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
b
Avhengig av rammene- og prioriteringene i styringsdokumentet som
kommunedirektøren må følge
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b. Vurderes i oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav e samt kap. 5.14 Materielle ressurser bokstav c samt tas til
vurdering i ny folkehelseplan

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.1

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, b & d.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, b & d.
Avhengig av rammene- og prioriteringene i styringsdokumentet som
kommunedirektøren må følge
Vurderes fortløpende i styringsdokumentet, folkehelseplan, og fremtidig
frivilligplan og oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b, kap. 5.3 bokstav c
Avhengig av rammene- og prioriteringene i styringsdokumentet som
kommunedirektøren må følge
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, b & 5.10 bokstav a. Vurderes i ny folkehelseplan

Folkehelse-spørsmål: Hvordan kan kommunen fremme psykisk helse blant befolkningen?
647 Fjerne tabuer (benytte muligheten innenfor
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og bruk
undervisning/ opplæring osv.)
av ordet «alle» i planen, samt kap. 5.9
648 Større åpenhet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og bruk
av ordet «alle» i planen
649 Aktivitetskrav
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.8 bokstav
a og vurderes i folkehelseplan
650 Nok ansatte på helsestasjonen
Avhengig av rammene- og prioriteringene i styringsdokumentet som
kommunedirektøren må følge
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Side 23

ommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, planforslag til behandling og vedtak om offentlig ettersyn - 21/00249-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, planforslag til behandling og vedtak om offentlig ettersyn : Vedlegg 1 - behandling av innspill

651

Kultur for å melde bekymring

652

Ungdomsskole- elever få forebyggende kurs ifht
psykisk helse
Viktig at helsetjenestene er oppe og går
Snakke åpent om psykisk sykdom
Opprettholde tilbud ala Kafe 1

653
654
655
656
657
658

Ressurssterke bør ofre mer og bry seg om
medmennesker i vanskelig livssituasjon
Skolen må ha større fokus på å merke seg
mobbing og sette i verk tiltak
Godt tverrfaglig samarbeid mellom skolebarnehage-helsestasjon

659

Helsefremmende tiltak

660
661
662

Folkehelseavtalen viktig
Opplysning
Del av læreplan i skolen

663

Fokus mot mobbing

664
665
666

Tilrettelegging
Møteplasser
Alle skal få være med

667
668
669

Mer om dette i skolen
Flere tilbud til å prate
Anonymisert varsling

670
671

Snakke om på skolen
Viktig å ha et stort fokus på rus/ psykisk helse.
Disse henger ofte sammen.
Vi må hjelpe de unge til livsmestring og gode
opplevelser
Fokus på det å være med – det er sunt for
folkehelsen.
Vi må vise hva som finnes av muligheter i
samfunnet vårt

672
673
674

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a og b
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, b & e samt kap. 5.9 bokstav b, c, d & e. Vurderes i ny oppvekstplan
Avhengig av rammene- og prioriteringene i styringsdokumentet som
kommunedirektøren må følge
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, b & e samt kap. 5.9 bokstav b, c, d & e. Vurderes i ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, b & e samt kap. 5.9 bokstav b, c, d & e. Vurderes i ny oppvekstplan og
folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b & kap. 5.9 bokstav d.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
b & kap. 5.9 bokstav b & d og medtas i ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, b & e samt kap. 5.9 bokstav b, c, d & e. Vurderes i ny oppvekstplan
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 og bruk
av ordet «alle» i planen
Vurderes i ny oppvekstplan
Tas til følge, og innarbeides i ny folkehelseplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a og b
Vurderes i ny oppvekstplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a, l & kap. 5.8 bokstav a.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.3 bokstav
a & kap. 5.9 bokstav c & d.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a & b, kap. 5.3 bokstav e
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2

Næringsutviklings-spørsmål: Hva er de tre viktigste faktorene som vil gjøre Hadsel til en næringsvennlig kommune?
675 Tilrettelagte næringsarealer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel
676 God planlegging-god arealplan-f.eks.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
masseuttak planlagt
følges opp i kommuneplanens arealdel
677 Raske prosesser i kommunen
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav g, i & j.
678 Næringssjef- aktiv-tilgjengelig og i samarbeid
Tatt til følge
med Egga utvikling
679 God informasjon og veiledning
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav a
680 Synlig
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
681 Ha gode og oppdaterte planer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel
682 Positivitet-imøtekommenhet
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
683 Oppdaterte nettsider
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
bokstav i
684 Eiendomsskatt
Tas til vurdering og bestemmes evt. i styringsdokumentet
685 Gode tilskuddsordninger for nyetablerere
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan
686 Tilstrekkelige arealer for utvikling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.7 samt
følges opp i kommuneplanens arealdel
687 Aktiv oppsøkende
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4
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688

Ideverksted

689

Hvilke arbeidsplasser vil vi ha

690

Studere gode case fra andre kommuner

691
692

Langsiktig planlegging, jf. Bodø 2020utredningsgruppe
Større fokus på fysisk aktivitet og haller

693

Bedre veier, mer gatelys og strøing

694
695

Flere søppelkasser
Legge til rette med lokaler

696
697

Legge ned det vi har for mye av
Større flyplass

698
699

Allerede godt tilrettelagt
Flere kafeer

700
701

Gavepakke til de som ønsker å starte opp
Lokale og startkapital

702

Bedriftsveiledning

703

Stoppe handelslekkasje

704
705
706

Har vi jobbtilbud til alle?
Mere penger til helse
Mer jobbtilbud til ungdommen

707

Investere i ungdommen – da kommer de
kanskje tilbake
Flere butikker på Melbu
Vi trenger butikker som ikke finnes overalt
Større fokus på større kjede-butikker
Kjøpesenter
Legge til rette for fiskeindustrien

708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723

724
725

Strøm er viktig
Kommunen må gjøre Hadsel interessant å bo/
jobbe i
Jobbe like mye med de små bedriftene som de
store
Bedre lokaler for å kunne drive bedre butikker
Kommunens næringsfond må være større skal
det monne
Innlandet: Det er muligheter for næring/industri
på Kvitnes kai
Innlandet: Vi må få industri i distriktet
Innlandet: Etablering av bedriftsklynger
Melbu: Fiskerihavna på Melbu må utvikles med
hensyn til kaianlegg og service
Melbu: Det må etableres lyspunkt ned til
Neptun
En næringsdrivende uttrykker at vedkommende
har hatt en veldig god veiledning fra en ansatt i
servicetorget. Viktig å kunne snakke med et
menneske.
Melbu: Området bak filéen egner seg til
næringsområde
Vi må snakke frem kommunen for å få flere
etablerere hit
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Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
følges opp i strategisk næringsplan
Ikke aktuell under emnet næringsutvikling. Vurdert andre steder i
dokumentet.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 bokstav
a og følges opp i strategisk næringsplan
Ikke aktuell under emnet næringsutvikling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 bokstav
b og følges opp i strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav g & kap. 6.5
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 bokstav
a
Vurderes av næringssjefen innenfor budsjett
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4
Ikke aktuell under emnet næringsutvikling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
I strid med regional planbestemmelse om etablering av kjøpesentre
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4 og strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.2
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4 og strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4 og strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4 og strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av hovedplan for vei

Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
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726
727
728
729
730
730
731

Næringsutvikling og bolyst henger i hop
Vi må ha mer kunnskap om hva de utdanner
seg til, de som flytter ut slik at vi kan prøve å
tilby de noe
Melbu: Vi bør etablere et senter for nye
arbeidsplasser på Melbu
Sandnes: Ønske om matbutikk ved Skagenkrysset
Sandnes: Sandnes/Holmsnes passer best som
bolig- og fritidsboligområdet. Det passer ikke
med industri her
Sandnes: Skagen/Haukenes er et
mulighetsområde for næringsutvikling
Sandnes: Kafé på Sandnes
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Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.2, 5.4, 6.6 og strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
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Næringsutviklings-spørsmål: Hvilke næringsvennlige infrastruktur-investeringer bør Hadsel prioritere for fremtiden?
732 Masseuttak-egnede masser-lokalisere stederTas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
planlegge for dette
samfunnsdelen kap. 5.4 og strategisk næringsplan. Emnet skal også
vurderes i kommende arealplan.
733 Større lufthavn
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav g & kap. 6.5
734 Havneutvikling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, kap.
6.3, 6.4 & 6.5
735 Utvidelser av Hadsel havn-Melbu havn og
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, kap.
Fiskebøl
6.3, 6.4 & 6.5. Vurderes fortløpende
736 Analysere hva andre har gjort i forhold til
samlokalisering av fly- havn og veitransport
737 Satse på bredband
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.12
bokstav l
738 Hadselfjord-tunnelen
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4
739 Industriarealer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, kap.
6.3 & 6.5
740 Bredband- kraft- vei- vann og kloakk/
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 & 5.12
kommunen utvikler og selger ut
bokstav l
741 Hjelpesentral for etablerere
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.4
742 Veiutbygging for gode fraktmuligheter
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.12
743 Ta tilbake havet som transportmiddelTas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
hurtigbåter etc.
samfunnsdelen kap. 5.12
744 Avhenger av type bedrift
745 Mer klesbutikker
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
746 Mer lokal handel
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
747 Motarbeide handelslekkasje
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
748 Små steder, flere jobbtilbud
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
749 Hjelp til småbutikker på små steder
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
750 Mye godt arbeid gjort allerede
751 Reklamere for kortreist mat
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
752 Ubebodde områder bør gjøres til industri
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan, og
kommuneplanens arealdel
753 Butikker må være i sentrum
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 6.4 & 6.5
754 Utnytte naturen, landbruk og fiskeri
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
755 Flere gårdsbruk
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
756 Promotere/legge til rette for gårdsbruk
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
757 Verne naturen
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 5.7 kapittelet Generelt bokstav a samt kapittelet Naturog biologisk mangfold
758 Holde seg til områder der det allerede er
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
industri/ butikker
samfunnsdelen kap. 5.7 kapittelet Generelt bokstav a
759 Industri bør flyttes ut av boligområder
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel & strategisk
næringsplan
760 Støtte kortreist mat
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
761 Strønstad: Vi må legge til rette for turisme
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
samfunnsdelen kap. 6.3
762 Vi må satse på havneutbygging på Stokmarknes Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, kap.
6.5
763 Vi må ta vare på de kaiene vi har
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, kap.
6.3, 6.4 & 6.5
764 Vi må satse for fullt på Børøya industriområde.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, kap.
Utviklingsmulighetene for containertransport
6.5
ligger i nye havnearealer på industriområdet.
765 Reiseliv: Vi må være mer på banen, f.eks. i
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen, jf.
Raftsundet.
samfunnsdelen kap. 6.2
766 Skeptisk til bruk av gammel-kaia på
Allerede regulert for hotell Richard With
Stokmarknes til hotell
767 Vi bør ha en handel i regionen der vi utfyller
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4 og
hverandre
strategisk næringsplan
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768

Vi må ha bedre arealreserver for handel/ industri

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, kap.
6.3 & 6.5

Næringsutviklings-spørsmål: Hvordan kan Hadsel best tilrettelegge for tilflytting av bedrifter, utvidelser av eksisterende
bedrifter som går godt, samt nyetableringer/ gründervirksomhet?
769 Være døråpner-tilrettelegger
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, 5.14
bokstav a samt strategisk næringsplan
770 Være gode på kontakter mot myndigheter for å
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, 5.14
løse problemer som dukker opp- og for å få
bokstav a samt strategisk næringsplan
gjennomført saksbehandling og gi bistand
771 Holde god kontakt med eksisterende næringsliv
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4, 5.14
for å fange opp mulige tilflyttingskandidater
bokstav a samt strategisk næringsplan
772 Kurs, samlinger, utdanning nærmest mulig der
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4
folk er
773 Næringspakker som kan tilbys de ulike
Vurderes av næringssjefen innenfor budsjett
gründerne og etablererne
774 Etableringsopplæring
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
775 Etablere næringsklynger
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
776 Flere alternative tilgjengelige arealerTas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
industriområder, tilrettelagt og eid av
kommunen.
Næringsutviklings-spørsmål: Hvilke områder/arealer i Hadsel vil være best egnet å tilrettelegge for næringsvirksomhet? Bør
man forsøke å samle lik type næringsvirksomhet i samme områder (f.eks. industri samlet på Børøya nord, plasskrevende
handel på Søndre, osv.)?
777 Industri-handel
778 Industri på Fiskebøl
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.3
779 Arealer på oversiden av Skagen
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
780 Kostbar infrastruktur tilsier samlokalisering av
like typer virksomhet
781 Børøya-videreutvikling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.4,
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner
782 Søndre, Melbu, & Fiskebøl bør sikres nye
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
arealer
783 Sikre et livskraftig sentrum med handel og
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4 & 6.5
aktivitet
784 Gulstadøya-Melbu
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6.4
785 Ta i bruk hele kommunen
786 Ulike arealer til ulik bruk - ikke bare industri eller Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
handel men også landbruk, handel- industrifiskeri- skogbruk- landbruk, osv.
787 Samme type næringsvirksomhet i samme
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
område er fornuftig med tanke på logistikk og
synergier
788 Samle støyende- forurensende tungindustri i
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
samme områder
789 Handel i samme områder, store
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
spesialforretninger på Søndre
790 Hvis butikkene er samlet kan de trekke mer folk
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
791 Negativt hvis alt er på en plass – bør spres
792 Bør vurderes grundig
793 Ja, sentrum bør ha små butikker, industri
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
samles utenfor
794 Unngå eksos/utslipp i boligområder
Vurderes i den enkelte reguleringsplan
795 Sentrale offentlige tjenester
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
796 Ja - ingen vits å ha det spredd over hele
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
kommunen
797 Ja, store bedrifter bør holdes utenfor områder
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
med andre butikker/ bebyggelse
798 Strønstad: Kommunen må være mer aktiv i
forhold til fremtidig næringsområde på Fiskebøl
799 Strønstad: Hva gjør kommunen i forhold til
jordbruks- og fiskerisatsning for unge på
Strønstad?
780 Strønstad: Bør vi konsentrere eller spre
industriområdet på Fiskebøl?
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782
783
784
785
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Strønstad: Næringsutvikling gir behov for
boliger, også i distriktene
Hva kan bygdene tilby? Dette bør inn i plan.
Plassen er attraktiv, og det må vi vise slik at
folk/næringsliv velger oss. Se litt til Lofoten
Vi må ha mer start-kapital til etablerere
Vi må ha mer tilskudd til kjøp av kvote for
melkebruk
Enn hva med å flytte flere kommunale
arbeidsplasser ut i distriktene?
Terskelen for de unge å komme inn i fiskeriene/
landbruket er svært høy i forhold til før

Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 6
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
Tas til vurdering

Næringsutviklings-spørsmål: Hvordan kan Hadsel best unngå konflikter mellom private boligeiere og næringsutøvere når det
gjelder arealtildeling?
787 Dialog-langsiktig informasjon
788 Støyende industri legges lengst mulig unna
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
boligområder
789 En god arealplan som regulerer boliger og
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
industri
790 Sortere på arealplanen for å unngå konflikter
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
791 Ha forståelse for ulike interesser for nye og
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
eksisterende boligeiere
792 At det er tydelig skiller- og ikke har spredt
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
boligbygging rundt i områder der industri
etablerer seg, ofte konfliktfylt dersom man har
industri inntil boligområdene
793 Sortering på type næring inntil boligområder
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
794 Avstand til boligområder
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
795 Tilrettelegge for gode boligtomter
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
796 Baksiden av Børøya er gunstig for industri
797 Bygge boligfelt utenfor sentrum
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
798 Vi trenger kaféer
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
799 Støtte til lokale musikkorps
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
800 Vi trenger flere folk
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
801 Vi må være obs på naturen
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
802 Passe på at store bygg ikke sperrer utsikt
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
803 Rengjøre fortau
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
804 Bygge store bygg utenfor boligområder
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
805 Varm-mat på skolen en gang i uka
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
806 Industri bort fra bebyggelsen
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
807 Støydemping
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
808 Eksosutslipp
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
809 Kiosk på Sandnes
Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan
810 Tilbud også på de små plassene
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
811 Veldig klare retningslinjer
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
812 Være obs på plassering av nye, store bygg
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2
813 Flere tilbud til ungdom
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
814 Jobbtilbud til ungdom for at de skal ønske seg
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
tilbake
815 Unngå å bygge industri der det bor folk
Tas til vurdering ved rullering av kommuneplanens arealdel
816 Lytte til befolkningen før nytt kommer
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.2 & 5.6
817 Satse på at ungdommen får mulighet for å
Tas ikke med her da det er omtalt en annen plass
komme tidlig inn i arbeidslivet
Verdi/visjon-spørsmål: Kommentarer til nåværende visjon
818 Det er viktig å ta imot enhver ide som noe man
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.6 & kap.
er positiv til, og støtte i starten. Kan vi være litt
5.14
for «flinke» til å finne motforestillinger og
grunner til å stoppe ideer. Viktig å veilede i rett
retning de som har ideer
819 En visjon blir mer verdifull når den dyrkes og
«brandes» over tid. Det gjør visjonen sterkere.
Enighet om at den er god nok.
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Kan det være en ide å ha en annen visjon som
er litt mer konkret? Savner verdiene bærekraft,
inkluderende, fargerik.
Verdier og visjon er ikke verd noe hvis det ikke
er forankret
Hvordan påvirker verdiene og visjonen våre
handlinger?
Vi er en kommune med mange ja-mennesker
Vi er ikke samlet, men delt i Hadsel
«Ved Hurtigrutens side kan vi se soloppgangen
stige»
«Hurtigruta kommer hver vinter og hver
sommer»
«Hurtigrutens hjem»
«Fjellets land»
«Med naturen og ungdommen i fokus skaper vi
fremtiden»
«Lysets sentrum, stormens øye»
«Nordlys på boks»
«Med lidenskapen i fokus skaper vi samhold»
«Muligheter for alle»
«Norges beste kjøleskap»
«Hadsel i hjertet av Vesterålen og Lofoten»
«Avstandene samler oss»
«Strøm, fisk og fin natur»
«Samholdets øyer»
Samme som før
Lite fengende- vanskelig å huske
Ganske langt
Spille på dialekt
Noe vi har (øy, natur, fjell, turmuligheter)
Vanskelig spørsmål - stå ved det samme
Noe med natur, lys, hav, fjell, nordlys
Hurtigruta
Litt for langt
Kjedelig
Lett å glemme
For altomfattende
Fanger ikke essensen i Hadsel kommune
Burde hatt noe mer fengende,
«Et hav av muligheter» var bedre
Noe med naturen
Ordet inkluderende mangler
Kommunen må være flinkere å svare på
henvendelser
Kommunen må være kommuniserende
Visjonen vår er ikke spesiell for Hadsel
Vi har jo muligheter
Vi må være fremtidsrettet
Hadsel kommune er ikke spesielt tilgjengelig. Vi
får ikke svar, f.eks. på «Fiks gata mi».
Rådhuset er jo avlåst. Vi har tapt tilgjengelighet
og nærhet
Strønstad: Vi må ha fiber til Strønstad
Strønstad: Vi har varierende telefondekning
Ungdommen bør få utarbeide visjonen
Alle skal kjenne seg inkludert. Inkludering må
derfor fram på et eller annet vis
«Kom til oss – vi har alt»
«Et hav av muligheter» er en ypperlig setning.
Det må jobbes bedre med å «installere»
verdiene og visjonen både hos kommunalt
ansatte og hos befolkningen ellers
Ikke nok å si «halleluja» - du må gjøre det også.
Lederne i samfunnet må gå foran
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872

Verdiene og visjonen må være enklere
«Heia Hadsel»

Verdi/visjon-spørsmål: Noen generelle idéer
873 Kommunestyret må samlet finne en visjon for
kommunedelene der det kan finnes en visjon for
en kommunedel der man ser 10-20 år frem og
diskuterer det med kommunedelen gjennom et
folkemøte.
874 Det må være rom for å prøve og feile.
875 Hadsel må være en Ja-kommune, positiv til
ideene.
876 Attraksjoner, i form av brune skilt, må komme
opp med destinasjoner i Vesterålen.
877 Den gylne omvei (ala Inderøy) kan også lages
her i Hadsel/Vesterålen.
878 Se Vesterålen og dø!
879 Et stort hotell ved HH og Vernebygget.
880 Bryr man seg om Langøya?

Tas til vurdering ved rullering av strategisk næringsplan

Verdi/visjon-spørsmål: Jf. kommuneplanen s. 5 om verdigrunnlaget, jf. verdien Effektiv?
881 Kommunen skal være effektiv i saksbehandling
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
og svare på søknader raskt.
882 Bottolf (chatboot) er veldig effektiv og en god
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
utvikling. Kommunen må være tilgjengelig og
åpen for innbyggerne.
883 Hvordan kommunens administrasjon oppfattes i Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
eksempelvis byggesaker. God
forventningsavklaring til de som er avhengig av
svar fra kommunen, gi frister til oss selv som gir
innbyggerne gode opplevelser.
884 Ha tilgjengelige tjenester. Ikke være proppen i
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
systemet for eksempel ved reguleringer.
885 Saksbehandlingstid. Ta i bruk ny teknologi
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
suksessivt.
886 Gi rom for utvikling og ideer.
Tas til følge ved at rammen for slikt er lagt i samfunnsdelen kap. 5.14
Verdi/visjon-spørsmål: Jf. kommuneplanen s. 5 om verdigrunnlaget, jf. verdien Raus?
887 Nei, vi er ikke raus i dag. Kan en kommune
være raus? Mange enkeltansatte kan være raus
ved at de tar ansvar ut over det man kan
forvente. Vannlevering til eldre der brann stilte
opp ut over det de har ansvar for. Også innen
hjemmetjenesten, hjemmesykepleie. Kultur
stiller opp ut over det som er pålagt.
Enkeltpersoner som stiller opp for innbyggerne
og gir en god opplevelse av å møte kommunen.
888 Gi rom for både de store og små ideene.
889 En ja-kommune. Gi rom for ideer og innspill.
Stille opp ut over det som kreves, for eksempel
ved at man bidrar med vannkjøring når man
opplever frosne vannrør flere steder i
kommunen. Vise raushet gjennom måten vi tar
vare på kommunens aller svakeste grupper.
Bruke våre beste bygg til de svakeste, Kafe1 i
HH for eksempel. Opprettholde høy bosetting av
flyktninger, og gjøre en god integreringsjobb.
890 Alle har egenverdi, uten å gjøre det til en floskel.
891 Omsorgsfull
892 Snill
893 Respektfull
894 Rettferdig
895 Generøs
896 Vennlig
Verdi/visjon-spørsmål: Jf. kommuneplanen s. 5 om verdigrunnlaget, jf. verdien Kreativ?
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Mange frivillige som stiller opp. Stokmarknes vel
for eksempel. Kultur skaper mye kreativt.
Kommunen selv må være kreativ, både
administrativt og politisk. Folk i Hadsel er
kreativ, for eksempel har man fått plass til
makers space, klatrehall og barneteater.
Alle kan bidra til at Hadsel er en kreativ
kommune. Både barn og unge er viktig, og
folkevalgte. Administrasjonen kan være kreativ
og utvikle tjenestene, i samarbeid med andre og
nye partnere. Det skapes rom for å prøve og
feile. Gi tillit til administrasjonen slik at ideer kan
utvikles. Gi rom for forsøk.
Heie frem forsøk og kreativitet hos både
innbyggere og administrasjon. Utlyse stillinger
med kreativitet som et av ønskene til nye
medarbeidere. Heie frem frivillige krefter som for
eksempel pensjonister som har stor kunnskap
og kompetanse. Folkemøter er et godt tiltak for
å få frem kreativiteten. Flere som kan delta i
ideer og innspill.
Administrasjonen kan være kreativ og tilby
alternativer til for eksempel næringsaktører.
Kommunepolitikerne kan legge rammer som gir
åpning for kreativitet. Reiselivet har stort
potensial, her må vi være mere kreative for å
utvide mulighetene.
En idefestival hver sommer som har rom for
ideer innen næring, kultur, der det er rom for alle
ideer. Makers space er et kreativt påfunn.
Nytenkende
Alle skal kunne være seg selv
Positiv
Tilbudsrik
Muligheter for alle

Tas til vurdering

Verdi/visjon-spørsmål: Jf. kommuneplanen s. 5 om verdigrunnlaget, jf. verdien Samlende?
907 Skille sak og person. Orienterende, åpen om
informasjon. Folkemøter. Fremsnakke
kommunen og hverandre. Alle lag og foreninger
som samler forskjellige mennesker uavhengig
av bakgrunn og meninger. Idretten er samlet
gjennom et felles selskap for lagene som driver
hallene sammen
908 Viktig å spre aktivitet og engasjement på alle fire
øyer. Lokaliseringskonflikter kan kanskje
unngås om man er raus imot alle deler. Idretten
samler folk fra alle deler av kommunen, og
virker inkluderende. Bygger ned
stedsmotsetninger. Viktig at kommunen er
tilstede i alle deler av kommunen.
909 Gi gode tjenester uavhengig av bosted. Skape
en opplevelse av at uansett hvor du bor i
Hadsel, er det lett å se at du bor i Hadsel.
910 Er Hadsel kommune inkluderende? Er det en
motsetning til inkludering ved at man samler
sine egne men er inkluderende ovenfor andre?
911 Inkluderende
912 Fremme trygghet
913 Respektfull
914 Hjelpsom
915 Omsorgsfull
916 Demokratisk
Verdi/visjon-spørsmål: Jf. kommuneplanen s. 5 om verdigrunnlaget, jf. verdien Engasjert?
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En kommune med beredskap, som tar tak i ting.
Legge til rette for bosetting, handel og
næringsutvikling. Ta opp miljøproblemer som
heliumsballonger og plast som kan ende opp i
havet. Engasjert i arbeidsplasser.
Viktig å ta vare på ildsjelene. Ta vare på de som
brenner for noe og gi dem vilkår for å kunne
løfte ideen til noe praktisk.
Synlig tilstede, både i bymiljø og ellers i
kommunen. Nettsiden er veldig viktig. Engasjert
i næringsutvikling. Aktiv i kampen for offentlige
arbeidsplasser. Engasjert på nasjonalt plan i
viktige saker som miljøsenter, sykehus og
rammevilkår for næringslivet.
Vise at man er opptatt av sentrale områder. Ta
aktive grep for å legge til rette for turisme.
Er opptatt av det som foregår i kommunen og
viser det. Engasjere seg i mulighetene som
ligger i alle deler av kommunen. For eksempel
reiseliv på Innlandet. Kan man legge industri på
Sandnes? Hvordan kan administrasjonen være
engasjert og tenke utvikling.
Fremme et godt miljø
Hjelpsom
Nytenkende
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1 Bakgrunn
1.1 Hva er et arealregnskap?
Et arealregnskap er et kunnskapsgrunnlag som sier noe om dagens status for kommunens areal. I
tillegg er arealregnskap et planleggingsverktøy for fremtidig utvikling.
Behovet for utbyggingsareal bør dokumenteres og begrunnes1 fordi planleggingen skal være
realistisk og troverdig. Dog er det intet krav i plan- og bygningsloven om at kommuner skal
benytte arealregnskap som verktøy. Men tankegangen om å ha kunnskap om arealet, og således et
regnskap for det, har vært en del av plansystemet i lang tid.

1.2 Generelt om arealregnskap?
Innholdet i et arealregnskap vil være ulikt ut fra hvilke målsettinger og tilhørende indikatorer
kommunen har sett behov for å få et kunnskapsgrunnlag om. Det betyr at noen arealregnskaper
primært er rettet mot bolig- og næringsutbygging. Dette kan være arealregnskap som viser til det
som faktisk befinner seg på arealene, som for eksempel boliger, næring og infrastruktur. Noen
arealregnskap har primært informasjon om planreservene eller utbyggingspotensialer – for
eksempel ferdigregulerte tomter som synliggjør potensialer for utbygging av boliger og næring.
Dette kan igjen benyttes inn i å synliggjøre utbyggingspotensial knyttet til begrensete
transformasjonsområder eller mer generelt til fortettingsstrategier.
I andre tilfeller er arealregnskapet rettet mot kvalitetene i de arealene som omdisponeres, bygges
ned eller forbrukes, for eksempel LNFR-områder (områder til landbruks-, natur-, frilufts- samt
reindriftsformål). KOSTRA-tall for nedbygging av jordbruksjord kan fungere som et arealregnskap,
det samme kan ulike typer kommunale «grønt-regnskap».

1.3 Avgrensning
Denne rapporten har hovedfokus på boliger, næringsareal, og fritidsbebyggelse. Den forsøker å
formidle hva vi har- og vil få behov for.

2 Kommunefakta
Jf. SSBs kommunefakta2. Her er noen utvalgte data:
Befolkning pr. 2 kvartal 2020
Befolkning 2030
Befolkning 2050
Pendlere ut av kommunen 2019
Pendlere inn i kommunen 2019
Elever som får skoleskyss 2019
Eneboliger 2020
Leiligheter 2020
Selveiere
Andelseiere/aksjeeiere
Leiere
Antall hytter
Bor på landbrukseiendom
Beboere pr. husholdning
Bor trangt
Befolkningstetthet
Andel som bor i tettsted

8 048 innbyggere
7 974 innbyggere
7 778 innbyggere
866
649
23,1 %
3 489
231
82 %
1%
17 %
628 stk.
9,6 %
2,09 personer
8,5 %
15 innbyggere pr. km2
70 %

1

Jf. Miljøverndepartementets veileder T-1492 Kommuneplanprosessen, samfunnsdelen og handlingsdelen» s. 29.
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf
2

SSB: https://www.ssb.no/kommunefakta/hadsel
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3 Arealbruk i Hadsel 2011-2020
Tabellen nedenfor er datauttrekk fra SSB pr. oktober 2020, tabell 09594. Tabellen viser både
områder som brukes og «grønne områder». Tallene viser km2:

3.1 Fysisk nedbygd areal
Tabellen nedenfor er datauttrekk fra SSB pr. oktober 2020, tabell 10781 og viser faktisk nedbygd
areal. Tallene viser km2:

3.2 Dispensasjoner
Hadsels arealer er av kommunestyret inndelt i ulike arealformål. Hovedregelen er at nye tiltak skal
være i samsvar med aktuelt arealformål med tilhørende bestemmelser, men det kan gjøres unntak
gjennom såkalte dispensasjoner. Plan- og bygningsloven gir føringer i slike tilfeller jf. pbl. kap. 19.
I landet ser vi en nedgang i antall dispensasjoner fra plan, noe vi også har i Hadsel.
Tabellen nedenfor er datauttrekk fra SSB pr. oktober 2020, tabell 12685:

I statistikken mangler tall for 2019. KOSTRA-tallet er imidlertid på 16 stk. noe som er en betydelig
nedgang fra 2018.
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4 Boligbebyggelse
Hadsel kommune er i et samarbeid med Husbanken for å utforme fremtidens boligpolitikk
for kommunen ut fra den nasjonale strategien «Bolig for velferd»3. I den forbindelse har
Husbanken laget en analyse for Hadsel, og herunder trekker vi frem noen sentrale data.

4.1 Boligbehov – fordelt på ønsket fremtidig boligtype

4.2 Årlig boligbehov pr. aldersgruppe 2019

3

Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/nasjonal_strategi_boligsosialt_arbeid.pdf
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4.3 Boligpreferanser

4.4 Aktivitet på boligmarkedet og boligpriser
Antall igangsatte og fullførte boliger 2019:
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4.5 Antall solgte boliger i 2017-2019

4.6 Boligpriser og årlige endringer 2008-2019

5 Næringsbebyggelse
Hadsel har hatt beskjedne arealer til ny næringsbebyggelse, men dette har endret seg noe i de
siste par årene. Kommunen har påtatt seg en større rolle som arealutvikler slik at næringslivet kan
kjøpe byggeklare tomter. Kommunen må hele tiden ha arealreserver tilgjengelige da næringslivet
fungerer slik at de tar kontakt med kommunen for å vite om mulige/foretrukne områder og
kvadratmeterpris slik at de kan ta raske avgjørelser i et omskiftelig marked. For å svare på slike
henvendelser må dermed arealene være avklart på forhånd. Arealbehovene er også svært
forskjellige: fra mindre aktører med lite arealbehov til større aktører som har behov for mye plass.
Videre må ofte arealet de ønsker ha nok plass for evt. senere utvikling av virksomheten.
Det er vanskelig å presentere statistikk for dette området da markedskonjunkturer, plassbehov,
type næring etc. vil variere sterkt. Dog har vi i kap. 7 gjennomgått næringsområder i Hadsel:
arealer avsatt, og tilgjengelige arealer.
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6 Fritidsbebyggelse
6.1 Fritidsbygg innen og utenfor tettbygd fritidsbyggområder
Hadsel har et brukbart antall hytter, men bygging av nye enheter er relativt beskjeden.
Mesteparten av hyttene bygges utenfor regulerte områder til hytter, fortrinnsvis i områder for
spredt fritidsbebyggelse men også i rene LNFR-områder etter dispensasjon. Det er lite regulerte
hyttefelt i kommunen og hyttene ligger veldig spredt, dog er her en større konsentrasjon ved
Eidsfjorden og i Raftsundet.

Kilde: SSB, tabell 10328
Omsetningen av hytter i Hadsel har variert men gjennomsnittsprisen har økt siden 2001.
Hyttemarkedet i Hadsel er beskjedent og konjunkturavhengig.
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7 Status for de enkelte arealformål i kommuneplanens arealdel 20142026
Noter:
o I de etterfølgende tabellene har vi i tiltakshaver-feltet anført «Ingen driver» og «Driver».
Der det er en driver er vi kjent med at her en en- eller flere entrepenører og/eller
grunneiere/eiendomsselskap som driver frem en utvikling. Dette gir oss en skjellig grunn til
at det skjer noe.
o I de etterfølgende tabellene har vi i Byggeklare tomter anført et tall. Dette tallet er enten
en opptelling eller et estimat.
o I de etterfølgende tabellene, i merknads-feltet finnes vurderingene Mulig potensiale for
videreutvikling og Stort potensiale for videreutvikling eller ingenting slik at vi får
differensiert viktigheten av et område har for samfunnet. Dette er skjønnsmessige
vurderinger foretatt av kommunen.
o Mulig potensiale betyr at området har slik beliggenhet samt tilknytning til
samfunnet og veisystemene at de bør prioriteres en videreutvikling.
o Der Stort potensiale er brukt er styrken- og fordelene større enn Mulig potensiale.
Her ligger alt til rette for en god og strategisk utvikling som samfunnet vil tjene på.
Her kan bl.a. sentrumsnærhet og VVA-forhold spille en rolle.

7.1 Områder for boligbebyggelse
7.1.1 Langøya
•
•
•

Byggeklare tomter:
o God tilgang mellom Gjerstad og Sortland grense
o Middels tilgang på Sandnes (kun et felt)
Formålsavsatte boligarealer:
o Store ambisjoner, få resultater. Ingen entrepenører driver utvikling
Spredt boligbebyggelse:
o Stor arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye landbruksjord i arealene.

Formåls- Område
Areal
Ant.
ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til bolig:
Sandnes I, vest av
B1
55,9
18
skolen
Holmsnes
B3
130
10
Sandnes IV, øst av
B4
skolen
Sandnes VI –
B20
Sandnesåsen
Sandnes VII –
B21
Sandnesåsen
Sandnes –
B38
Sandnesåsen
Sum
Regulerte arealer for boliger:
LØ3
Grytting
boligområde
LØ4

Plankrav

Detaljregulering
Detaljregulering

902

6

Detaljregulering

52,5

15

Detaljregulering

7,6

5

Detaljregulering

3,5

2

Detaljregulering

1151,5
36

Tiltaks
haver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

56

Byggeklare
tomter
0

Brukes i dag i stor grad til
landbruksareal.

0
0
0

Vestlige del har mulig potensiale for
videreutvikling.

0
0

Byggesøknad i området ble avslått. For
bratt etter TEK10.

0

10

Regulert

Driver

19

Regulert

Driver

Grytting-Gjerstad,
G/S vei

26,6

LØ6

Sandnesåsen

76,4

15

Regulert

LØ8
LØ20

Sandnesåsen
Rydningen boligfelt

5,4

-

23,3

10

Regulert
Regulert

LØ23

Sandnesåsen

12

19

5,2
Sum 172,9
54
LNFR-områder der spredt boligbebyggelse er tillatt
SB1
Gjerstad
439,7
3

Merknader:

Regulert

Regulering for flere
enn 5 enheter

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 arealregnskap

Ingen
driver
Driver
-

Ingen
driver

0
0
10
0
41

Mangler noe på VA. Myrområde, og
dermed forhøyete opparbeidelseskostnader. Mulig potensiale for
videreutvikling.
Felt mot Stokmarknes allerede utnyttet.
Resttomter på Gjerstadhøyda. Mulig
potensiale for videreutvikling.
Mangler VVA. Stort potensiale for
videreutvikling.
Ferdig utbygd. Mest vei- og friareal.
Tomter lagt ut for salg. Stort potensiale
for videreutvikling.
Ferdig utbygd

0
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SB2

Grytting I

415,2

2

SB3

Grytting II

228,9

2

SB4

Haukenes

524,3

3

SB5

Marken

13

2

SB6

Skagen/ Bitterstad

101,5

3

SB7

Bitterstad

167,2

2

SB8

Vikbotn

251,6

2

SB9

Vik-Varvik

1300

3

SB29

Holmsnes I

3,8

4

SB30

Holmsnes II

22,9

15

3 467,8

37

Sum

Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

0
0
0
0
0
0
0
0

Mulig potensiale for videreutvikling.

0
0

7.1.2 Hadseløya, Melbu og omegn
•
•
•

Byggeklare tomter:
o Forholdsvis lav tomtereserve
Formålsavsatte boligarealer:
o Få resultater. Ingen entrepenører driver utvikling. Mye landbruksjord i arealene
Spredt boligbebyggelse:
o Middels arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye dyrka mark i arealene.

Formåls- Område
Areal
Ant.
ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til bolig:
B14
Gulstad I
1,5
1

Plankrav

Tiltaks
haver

Detaljregulering

B15

Gulstad II

14,9

5

Detaljregulering

B16

Gulstad III

6,3

4-5

Detaljregulering

B18

Haug I

3,1

5

Detaljregulering

B19

Haug II

22,4

2

Detaljregulering

B23

Gulstadøya,
Neptunveien

31

6

Detaljregulering

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
for
restare
al
Ingen
driver

B37

Fjøsåsen

62

Ukjent

Detaljregulering

Sum
Regulerte arealer for boliger:
MB1A
Melbu
MB1B
Melbu
MB1C
Melbu
MB2
Felt 5,6 & 7
MB4
Melbu øst

141,2

24

127,4
86,7
52,9
79
147

0
0
0
0
42

Regulert
Regulert
Regulert
Regulert
Regulert

MB5
MB9
MB11

64,8
3
146,9

0
0
2

Regulert
Regulert
Regulert

12
51,6
74,5
268
52,3

0
0
0
7
4

Regulert
Regulert
Regulert
Regulert
Regulert

93,2

32

Regulert

MB14
MB17
MB19
MB24
MB30
MB32

Oksegjerdet
GBnr. 52/19,20,400
Melbu idretts og
friluftsområde
Seljeveien
Vika
Sjøgata
Gulstad
Preikestolen
boligområde/Haug
gravplass
Øvre Frydenlund

Byggeklare
tomter
0
0
0
0
0

0

Merknader:
Dyrka mark. Bør fjernes, og
formålsendres til LNFR.
Mulig potensiale for videreutvikling.
Dyrka mark. Bør fjernes, og
formålsendres til LNFR.
Mulig potensiale for videreutvikling.
Mulig potensiale for videreutvikling.
Deler av B23 allerede regulert til
boligformål. Stort potensiale for
videreutvikling.

0
0
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Driver

0
0
0
1
1

Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Kommunalt felt gjenstår (Svartskogen).
Ikke opparbeidet VVA.
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd

Ingen
driver
Ingen
driver

0
0
2
0
0
0
7
3

Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd

Driver

0

Regulert men ikke ferdig opparbeidet

Mulig potensiale for videreutvikling.
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MB34
MB40
MB42
MB50
MB54
MB56

Melbu sentrum
Haugnesset
boligområde
Melbu brygger
Melbuplanen

100,7
117,7

0
5

Regulert
Regulert

Driver

0
5

Ferdig utbygd
Mulig potensiale for videreutvikling.

13,5

0
2

Regulert
Regulert

0
2

Ferdig utbygd

2

Regulert

Ingen
driver
Driver

35,3

Rødbakken
boligområde
Torodden

8,9

7,4
0
Sum 1542,8
96
LNFR-områder der spredt boligbebyggelse er tillatt
SB13
Taen-Utbjør
153,7
2
SB14

Hokland

453,3

5

SB15

Ongstad

827,4

5

SB16

Ongstad

175,9

8

SB17

Sporvik

133,5

5

1743,8

25

Sum

Regulert

-

Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter

2
0
23

Ferdig utbygd

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

7.1.3 Hadseløya, Stokmarknes og omegn
•
•
•

Byggeklare tomter:
o Middels tomtereserve
o Mye resttomter som ikke er attraktiv for markedet.
Formålsavsatte boligarealer:
o Store ambisjoner, få resultater. Få entrepenører driver utvikling
Spredt boligbebyggelse:
o Stor arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye dyrka mark i arealene.

Formåls- Område
Areal
Ant.
ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til bolig:
AB4
Søndre,
10,3
10
Stokmarknes
AB6

Børøya nord

AB8

Fjellveien

B8
B11

Tømmervikbruket
Søndre II

B12

Lille-Børøya

B13

Andvågen

B28
B29
B30

Kjerkåsen
Halla
Grønnåsen

B31

Mangsteinodden

B32

Lappvika/
Rishaugen
Børøytoppen II

28
36,6

Ukjent

Plankrav

Tiltaks
haver

Detaljregulering

Ingen
driver

Detaljregulering

Ukjent

Detaljregulering

6,6

30

Detaljregulering

2,8

2

Detaljregulering

21,8

30

Detaljregulering

441,5

50

93,6
44

50
30

Detaljregulering
Detaljregulering

11

3-4

Detaljregulering

2100

100

Detaljregulering

72,2

50

Detaljregulering

12,7

30

Detaljregulering

Sum:

2881,1

386

Regulerte arealer for boliger:
SM1
Stokmarknes

475,5

10

-

SM2

Tømmervika

273,9

29

-

SM3
SM4
SM5

Reg. endring
Felt 2 St.nes
Boligfelt 1

2,7
9,9
37,8

0
0
0

-

B35

Detaljregulering

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 arealregnskap

Driver
Ingen
driver
Driver
Ingen
driver
Driver
Ingen
driver
Driver
Driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

Ingen
driver
Ingen
driver
-

Byggeklare
tomter

0
0
0

Merknader:
Kombinert bolig/næring. Mesteparten
regulert til boligformål
(Verkstedbakken). Restareal.
Kombinert bolig/næring. Under
planlegging pr. 10/2020
Kombinert bolig/barnehage.
Mulig potensiale for videreutvikling.

0
0
0
0
0
0

Kommunalt. Stort potensiale for
videreutvikling.
Mulig potensiale for videreutvikling.
Også til næringsvirksomhet.
Under planlegging pr. 10/2020
Mulig potensiale for videreutvikling.

0
0
0

5
0

10 ledige tomter, hvorav 5 antas å
være byggeklar
29 ledige tomter, antatt ikke byggeklar.

0
0
0

Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
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SM6

Boligfelt 3

15,6

4

-

SM7

Søndre I

86,4

14

-

SM8

Søndre II

179

49

-

SM9

Eneberg

132,1

51

-

SM13

Verkstedgata

15,3

1

-

SM15
SM17

Del av Storhaugen
Thodeskogen

42,6
63,4

0
5

-

SM18

Reg.endring

13,2

9

-

SM19
SM26

Reg.endring
Del av Tømmervik

9,5
85,9

0
6

-

SM28
SM29
SM33

Reg.endring
Del av Lyngveien
Rishaugen

2,3
11,3
60,7

0
0
29

-

SM34
SM35
SM39

4,9
33
67,1

0
0
37

-

SM40
SM41

Del av Åsveien
Del av St.nes
Bjørnnesset/
Lappvik
Del av Tømmervik
Del av Tømmervik

2,6
11,4

0
1

-

SM42
SM43
SM44
SM45
SM47
SM64

Søndre gt. 36
Sentrumsplan
Del av felt 1
Reg.endring
Søndre II
Bo i sentrum

17,5
16
160
0
2,8
0
3,5
0
1,8
0
0,7
9
Sum 1822,4
270
LNFR-områder der spredt boligbebyggelse er tillatt
SB10
Flatset-øst
40,9
2
SB11

Flatset-Breivik

599,3

2

SB12

Dragnes-Storravika

1026,4

2

SB13

Taen-Utbjør

137,7

2

SB18

Lekang I

371,1

3

SB19

Lekang II

416

2

SB20

Hadselhamn

211,9

2

SB26

Andvågen

23,8

-

Sum

2827,1

-

Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Detaljregulering

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Driver
Driver
Ingen
driver
Driver
Driver

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

14

4
14
0

49 ledige, men ikke byggeklare tomter

0

Kommunalt. 51 ledige men ingen
byggeklare.

1
0
5

Ferdig utbygd

9
0
0

Ferdig utbygd
6 ledige tomter men ingen byggeklare

0
0
0

Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
29 ledige tomter men ikke byggeklare.
Kommunalt
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd

0
0
0
0
1

Ferdig utbygd

16
0
55

Klare leiligheter pr. 8/10-2020
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Ferdig utbygd
Leilighetsbygg som skal oppføres

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.1.4 Austvågøya, Raftsundet og Innlandet
•
•
•

Byggeklare tomter:
o Ingen byggeklare tomter
o Reguleringsplanene må realiseres
Formålsavsatte boligarealer:
o Kun på Fiskebøl.
Spredt boligbebyggelse:
o Stor arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye dyrka mark i arealene.

Formåls
Område
Areal
Ant.
-ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til bolig:
B25
Fiskebøl I
18
15
Sum
18
15

Plankrav

Tiltaks
haver

Byggeklare
tomter

Detaljregulering

Driver

0
0

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 arealregnskap

Merknader:
Mulig potensiale for videreutvikling.
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Regulerte arealer for boliger:
AV9
Bømyra
70,5
12
boligområde
IL11
Henneshøgda
107,8
14
Sum
178,3
26
LNFR-områder der spredt boligbebyggelse er tillatt
SB21
Kaljord
50,2
2

-

SB22

Hennes

2086,7

4

SB23

Kartnes

1055,7

2

SB24

Kvantoelv I

550,9

3

SB28

Strønstad

204,6

10

Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Regulering for flere
enn 5 enheter
Detaljregulering

SB31

Strønstad I

16,2

15

Detaljregulering

SB32

Ingelsfjordnesset

10,2

-

Sum

3974,5

Regulering for flere
enn 5 enheter

Ingen
driver
Driver

0

Stort potensiale for videreutvikling.

0
0

Mulig potensiale for videreutvikling.

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

0

36

0
0
0
0
0
0
0

7.2 Områder for næringsvirksomhet
7.2.1 Langøya
•
•

Byggeklare tomter:
o Beskjeden tomtereserve
Formålsavsatte næringsarealer:
o Lite

Formåls
Område
Areal
-ID
(daa)
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til næring:
E1
Bitterstad smoltanlegg
2,5
-

Grønningsbukta

M1
M2

Masseuttak Gjerstad
Masseuttak Bitterstad

Tiltaks
haver

Detaljregulering

Driver

Merknader:

Ikke angitt

Driver

183,1

Detaljregulering

61,9

Detaljregulering

Driver
Ingen
driver

Benyttes i dag til annen næring (Vesterålen
varmepumper AS). Mulig potensiale for videreutvikling
Kafé Mocca, overnatting. Mulig potensiale for
videreutvikling
Uttak ikke i drift. Mulig potensiale for videreutvikling
Ikke påstartet regelmessig drift. Mulig potensiale for
videreutvikling

Ingen
driver
Driver
Ingen
driver

På Gjerstad, del av LØ4. En enkelt tomt til
industriformål som er utnyttet til annet.
Mulig potensiale for videreutvikling av flyplassen
I stor grad utnyttet. Kai. Mulig potensiale for
videreutvikling

5,4

Sum

Plankrav

252,9

Regulerte arealer for næring:
Mulig ledig
areal (daa):
LØ4

Grytting/Gjerstad G/S-vei

3

0

LØ19
LØ22

Stokmarknes lufthavn, Skagen
Sandnes industriområde

115
22,4

0
3,9

Sum
140,4
Båndlagt for fremtidig regulering til næring
0
Sum
0
Avsatt til enbruksområder for akvakultur og fiskeri
A1
Strettarnesset
87,7
A2
Sandnes
794
A19
Haukenes
200

3,9

Sum

-

-

-

Driver
Driver
Ingen
driver

-

-

Akvakulturtillatelse, Eidsfjord sjøfarm
Akvakulturtillatelse, Nordlaks
Akvakulturtillatelse. Ble aldri tatt i bruk. Uinteressant for
Nordlaks. For nært flyplass

1081,7

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 arealregnskap
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7.2.2 Hadseløya, Stokmarknes og omegn
•
•

Byggeklare tomter:
o Økende reserver
Formålsavsatte næringsarealer:
o Svært beskjedne arealer.

Formåls
Område
Areal
-ID
(daa)
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til næring:
E5
Børøya syd
17,9

Plankrav

Tiltaks
haver

Merknader:

Detaljregulering

Ingen
driver

E6

Lille-Børøya

4,4

Detaljregulering

E24

Søndre

8,9

Detaljregulering

Ingen
driver
Ingen
driver

Formålsavsatt til næringsbebyggelse. Eies av Alf
Brekken AS. Mulig potensiale for videreutvikling, men
ikke til industri & anleggsvirksomhet.
Formålsavsatt til næringsbebyggelse. Mulig potensiale
for videreutvikling
Formålsavsatt til næringsbebyggelse. Delvis bebygd,
men fremdeles godt potensiale for videreutvikling

Sum

31,2

Regulerte arealer for næring:
Mulig ledig
areal (daa):
BØ1
(del av)
BØ3

Børøya

BØ22
(del av)
BØ24
BØ30

Stokmarknes kystlandsby

Industritomt 1, Børøya sør

7,2

1,5

21,2

12,6
0

Driver
Driver

Del av BØ1. Industri. Gamle Toyota. Mulig potensiale
for videreutvikling
SMV-tomta og omegn. Industri. Omreguleres i
skrivende stund til kombinert bolig/ industri.

Driver

Børøya industriområde
Del av Børøya. Endring av
arealformål
Hadsel handelspark

544
5,3

37,5
3,4

Driver
Driver

44

13

Driver

BØ38
(E3)
SM1/
SM43
(del av)
SM1

Stokmarknes miljøhavn

300

300

Driver

Stokmarknes

9,6

3,4

Driver

Stokmarknes

3,4

0

SM26
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM43
(del av)
SM46
HØ9

Tømmervik
(del av)
Stokmarknes sentrum (BF1)

7,8

3,4

3,6

0

Ingen
driver
Ingen
driver
Driver

Stokmarknes sentrum (BB1)

0,6

0

Driver

Bergsmo-gården, gamle trelasten. Mulig potensiale for
videreutvikling
Tømmervika ved nedre Nordnes-vei. Mulig potensiale
for videreutvikling
Bykuben og banken. Mulig potensiale for
videreutvikling
Rødbrygga. Mulig potensiale for videreutvikling

Stokmarknes sentrum (BN1)

0,2

0

Driver

Taxisentralen

Stokmarknes sentrum (BKB4)

1,8

0

Kombinert formål. Coop-prix.

Stokmarknes sentrum (BKB5 &
6)
Stokmarknes sentrum (BKB11
& 15)
Stokmarknes sentrum (BKB13)

3,3

2,3

Ingen
driver
Driver

5,7

0,6

0,7

0

Stokmarknes sentrum (BKB12)

5,1

2,1

Stokmarknes sentrum (BKB16)

5

0

Stokmarknes sentrum (BKB18)

2,1

0,4

Næringsområde Hadselmyran
20,7
Brattåsen masseuttak
58,4
Sum
1049,7
Båndlagt for fremtidig regulering til næring
H710_1
Sykehusbukta
116,3
Sum
116,3
Avsatt til enbruksområder for akvakultur og fiskeri
BØ24
Børøya industriområde, del av
233,8
(A18)
A3
Tømmervikodden
326,6

9,4
0
389,6

BØ37

Ikke regulert

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 arealregnskap

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Driver
Driver

Næring/industri. Stort potensiale for videreutvikling.
Subsea nor-tomta. Næringsbebyggelse. Mulig
potensiale for videreutvikling
Lagt ut i markedet. Ledig areal vil derfor minske. Stort
potensiale for videreutvikling.
Næring/industri/kai. Allerede regulert. Stort potensiale
for videreutvikling.
VDS/Trollfjord-bygget & Tollpost. Mulig potensiale for
videreutvikling

Kombinert formål.. Nordgården, Lorentzen-gården og
trykkeriet. Mulig potensiale for videreutvikling
Kombinert formål. Baker Bræcks plass til
treningssenter. Mulig potensiale for videreutvikling
Kombinert formål. Losjen.
Kombinert formål. Stokmarknes brygge/Elkjøp,
kiosken. Mulig potensiale for videreutvikling
Kombinert formål. Ranværingsgata/Markedsgata/
Skomakerlunden. Mulig potensiale for videreutvikling
Kombinert formål. Skomakerlunden/ Markedsgata.
Mulig potensiale for videreutvikling
Ved Europris. Mulig potensiale for videreutvikling
Masseuttak i drift

Driver

Kombinert formål

-

Driver

Akvakulturområde i del av reguleringsplan

-

Driver

Nordlaks
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A4

Dragnes
Sum

464,3
1024,7

-

Driver

Nordlaks

7.2.3 Hadseløya, Melbu og omegn
•
•

Byggeklare tomter:
o Ingen
Formålsavsatte næringsarealer:
o Beskjedne arealer

Formåls
Område
Areal
-ID
(daa)
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til næring:
M6
Vassvik. Masseuttak.
25,3

Plankrav

Tiltaks
haver

Merknader:

Detaljregulering

Ikke i drift. Mulig potensiale for videreutvikling.

M8

Kjeftsbrekka. Masseuttak

11,9

Detaljregulering

M9

Haugøya

21,1

Detaljregulering

E7

Utbjør

E8
-

Gulstadøya
Næringsbebyggelse, Mary
Pettersens vei

Ikke
driver
Ikke
driver
Ikke
driver
Ikke
driver
Driver
-

Ikke
driver
-

Rema1000

6,1
152,9
6,5
Sum

Detaljregulering
-

Ikke i drift. Mulig potensiale for videreutvikling.

Fritids- og turistformål
Under regulering til kombinert formål
Utnyttet

223,8

Regulerte arealer for næring:
Mulig ledig
areal (daa):
MB13
(del av)
MB19
(MB25),
del av
MB20

Melbu sentrum

4,3

0

Del av Sjøgata

9,5

0

Gulstadodden

10,5

0

MB24
(del av)
MB52

Gulstad boligområde

5,3

0

51,7
81,3

0
0

Melbu havn

Sum
Båndlagt for fremtidig regulering til næring
H710_7
Melbu Vest

18,7

Detaljregulering

Sum
18,7
Avsatt til enbruksområder for akvakultur og fiskeri
A16
Steilo
930,1
Sum
930,1

-

Ikke
driver
Ikke
driver
Driver

Et område ble i sin tid regulert til industri/boliger.
Imidlertid er arealet bare benyttet til boliger og er
utnyttet.
Asvo
Bensinstasjonen
Lerøy

Ikke
driver

Område vest av Pumpeteknikk.

Driver

Nordlaks

7.2.4 Austvågøya, Raftsundet og Innlandet
•
•

Byggeklare tomter:
o God kapasitet på Fiskebøl etter ny reguleringsplan
Formålsavsatte næringsarealer:
o Beskjedne arealer

Formåls
Område
Areal
-ID
(daa)
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til næring:
M10
Grunnfør. Masseuttak
13,8

Plankrav

Tiltaks
haver

Merknader:

Detaljregulering

Sporadisk drift

M11

Fiskebøl

43,4

Detaljregulering

M12

Holdøy

21,1

Detaljregulering

M13

Hennes

11,7

Detaljregulering

E11
E12
E13

Raftøra
Kongsmark
Djuphavn

19,4
36,5
17,5

Detaljregulering
Detaljregulering
Detaljregulering

E19

Helgenes

8,7
211,2

Detaljregulering

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Driver
Driver
Ingen
driver
Driver

Sum

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 arealregnskap

Sporadisk drift
Sporadisk drift
Sporadisk drift
Mulig potensiale for videreutvikling
Delvis utviklet. Mulig potensiale for videreutvikling
Mulig potensiale for videreutvikling
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Regulerte arealer for næring:
Mulig ledig
areal (daa):
IL1

Fiskfjord industriområde

AV10
(E10/E2)

Oljevern og miljøsenter ved
Fiskebøl
Sum
Båndlagt for fremtidig regulering til næring
H710_5
Næringsområde Kaljord I
H710_6

Næringsområde Kaljord I

H710_8

Næringsområde – Kvitnes

34,8

11,4

172

172

206,8

183,4

31,4

Detaljregulering

29,8

Detaljregulering

8

Detaljregulering

Sum
69,2
Avsatt til enbruksområder for akvakultur og fiskeri
Havfarm 1
2300
A5
Grøttøya
512,4
A6
Bulattholmen
404,6
A9
Korsnes
393
A10
Finnkjerka
746,3
A11
Sørvika
831,6
A12
Helgenes
378,5
A13
Fiskfjord I
35,8
A14
Fiskfjord II
51,8
A17
Brottøya
4300
Sum
9954

-

Ingen
driver
Driver

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

Driver
Driver
Driver
Driver
Driver
Driver
Driver
Driver
Driver
Driver

Mulig potensiale for videreutvikling.
Stort potensiale for videreutvikling.

Mulig potensiale for videreutvikling.

Nordlaks
Nordlaks
Nordlaks
Ellingsen seafood
Nordlaks
Nordlaks
Nordlaks
Sigerfjord fisk
Sigerfjord fisk
Nordlaks

7.3 Områder for fritidsbebyggelse
7.3.1 Langøya
•
•
•

Byggeklare tomter:
o God kapasitet
Formålsavsatte arealer for spredt fritidsbebyggelse:
o Beskjedne resultater. Få entrepenører driver utvikling
Spredt fritidsbebyggelse:
o Middels arealreserve i forhold til tillatt antall spredt fritidsbebyggelse. Mye dyrka
mark i arealene. Potensiale i Eidsfjord-området

Formåls- Område
Areal
Ant.
Plankrav
ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til fritidsbebyggelse:
FB1
Gryttingsdalen
12,4
3 Detaljregulering
FB3
FB5

Straumfjorden/
Fallet
Kjørstad

842,5

5

Detaljregulering

206,5

5

Detaljregulering

FB15

Holmsnes

12,5
Sum
1073,9
Regulerte arealer for fritidsbebyggelse:
LØ12
Råmarka
948,2

4

Detaljregulering

30

LØ13

Fleinesskaga

244

15

LØ15

Gryttingdalen I

100,7

25

LØ16

Kråvatnet

81,4

11

LØ21

Gryttingdalen II

7

4

Sum
1381,3
85
LNFR-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt
SF1
Slåttnes I
90,2
2

-

Tiltaks
haver

Byggeklare
tomter

Merknader:

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Driver

0

Delvis myr

0

Mye berg

0

Delvis myr

0
0

Under utvikling

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

11

Mulig potensiale for videreutvikling.

5

Mulig potensiale for videreutvikling.

11

Mulig potensiale for videreutvikling.

7

Mulig potensiale for videreutvikling.

4

Mulig potensiale for videreutvikling.

38
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
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Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Side 17

1/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, planforslag til behandling og vedtak om offentlig ettersyn - 21/00249-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, planforslag til behandling og vedtak om offentlig ettersyn : Vedlegg 2 - arealregnskap

SF2

Slåttnes II

29,4

2

SF3

Grønning

26,3

2

SF4

Grønning/Kjørstad

281

5

SF5

Moen

843,5

3

SF6

Kvalsøya

281,4

5

SF7

Kvalsøybogen

8,2

1

SF8

Holmsnes I

44,4

3

SF37

Kvalsøybogen II

15,9

3

SF38

Fleines I

206

-

SF39

Fleines II

22,2

-

SF40

Marken

16,1

-

SF53

Kvalsøybogen III

50,7

5

SF54

Holmsnes IV

38,7

4

Sum

Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper

Ingen
driver

0

Ingen
driver

0

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

1954

0

7.3.2 Hadseløya, Stokmarknes og omegn
•
•
•

Byggeklare tomter:
o Beskjeden kapasitet
Formålsavsatte arealer for spredt fritidsbebyggelse:
o Ingen resultater
Spredt fritidsbebyggelse:
o Forholdsvis liten arealreserve. Mye dyrka mark i arealene. Potensiale i på yttersiden
av Hadseløya

Formåls- Område
Areal
Ant.
Plankrav
ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til fritidsbebyggelse:
FB6
Utbjør
20,5
9
Detaljregulering
Sum
0
Regulerte arealer for fritidsbebyggelse:
HØ5
Vangen I
55,2

0

HØ7

4

Vangen II

29,8

Sum

Byggeklare
tomter

Ingen
driver

0

Merknader:
Stort potensiale for videreutvikling

0

6

Sum
85
10
LNFR-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt
SF13
Steilomarka
237,7
7

Tiltaks
haver

-

Ingen
driver
Ingen
driver

2

Mulig potensiale for videreutvikling

2

Mulig potensiale for videreutvikling

4
Detaljregulering

237,7
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7.3.3 Hadseløya, Melbu og omegn
•
•
•

Byggeklare tomter:
o Ingen
Formålsavsatte arealer for spredt fritidsbebyggelse:
o Ingen
Spredt fritidsbebyggelse:
o Forholdsvis liten arealreserve. Mye dyrka mark i arealene. Potensiale i på
yttersiden/ vestsiden av Hadseløya

Formåls
Område
Areal
Ant.
Plankrav
-ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til fritidsbebyggelse:
0
0
Sum
0
Regulerte arealer for fritidsbebyggelse:
0
0
Sum
0
LNFR-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt
SF11
Ongstadmarka
580,6
10 Detaljregulering
SF12

Husbydalen I

29,7

6

Detaljregulering

SF41

Ongstadnesset

5,7

2

Husbydalen II

22

5

Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering

SF42

Sum
638
Båndlagt for fremtidig regulering til hytteområde
H710_13
Husbymarka
805
Sum

Tiltaks
haver

Byggeklare
tomter

-

-

-

-

-

-

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver

0

Ingen
driver

0

Merknader:

Mulig potensiale for videreutvikling

0
0

Mulig potensiale for videreutvikling

0
Detaljregulering

Ingen
driver

0

805

7.3.4 Austvågøya, Raftsundet og Innlandet
•
•
•

Byggeklare tomter:
o God kapasitet
Formålsavsatte arealer for spredt fritidsbebyggelse:
o Beskjedne resultater. Muligheter i Morfjorden
Spredt fritidsbebyggelse:
o Store ambisjoner, få resultater. Mye dyrka mark i arealene. Potensiale på Myrland,
Innlandet og Raftssundet

Formåls
Område
Areal
Ant.
Plankrav
-ID
(daa)
enheter
Ikke regulerte, men formålsavsatte arealer til fritidsbebyggelse:
FB12
Djuphavn v/
53
15 Detaljregulering
Raftssundet
FB13
Hanøy
7,4
5 Detaljregulering
FB16

33,5
Sum
0
Regulerte arealer for fritidsbebyggelse:
AV2
Grunnfør
21,9
hytteområde
AV7
Ørntuva v/ Hanøy
472,2

15

AV8

151,3

14

174,9
44,5
28,2

6
8
15

-

13
36,6

6
18

-

IL6
IL7
IL9
IL10
IL11
(del av)

Morfjorden

Sløvra,
Sløverfjorden
Tengelfjord
Kongsmark
Høgåsen,
Rafssundet
Brottøya vest
Henneshøgda

6

Detaljregulering

9

Sum
942,6
91
LNFR-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt
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-

-

Tiltaks
haver

Byggeklare
tomter

Merknader:

Ingen
driver
Ingen
driver
Driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

0

Stort potensiale for videreutvikling

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver
Ingen
driver
Ingen
driver
Driver
Driver
Ingen
driver
Driver

4

Mulig potensiale for videreutvikling

0

Stort potensiale for videreutvikling

7

Mulig potensiale for videreutvikling

4
6
15

Mulig potensiale for videreutvikling
Mulig potensiale for videreutvikling
Mulig potensiale for videreutvikling

0
0

Utbygd
Stort potensiale for videreutvikling

36
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SF14

Myrland

SF15

Myrland

SF18

Nesøya 9/1 og 9/3

SF19

Nesøya 9/1

SF20

Storå

SF21

Hattvika

SF22

Djuphamn

SF23

Steinbakkneset

SF24

Storvikklubben

SF25

Kongsmark – I

SF26

Kongsmark – II

SF27

Kongsmark – III

SF28

Kongsmark – IV

SF29

Tengelfjord – I

SF30

Tengelfjord – II

SF31

Tengelfjord –III

SF32

Raften – I

SF33

Raften – II

SF34

Raften – III

SF35

Raften – IV

SF36

Brubrekk,
Raftsundet

SF45

Myrlandsfjorden

SF46

Årnøya

SF47

Kongsmark

SF48

Storå,
Vasslihaugen

11,8

4

578,4

15

20,5

5

1,1

1

15,2
15,3

4
3

23,9

5

160

8

18,7

3

16

2

178,6

2

274,2

3

56,8

2

158,4

3

89,5

2

40,9

2

163,6

4

133,9

3

46,4

2

46,3

2

7

3

4,9

-

61,5

6

75,3

3

73,7

4

Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
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Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver
Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Ingen
driver

0
0

Utbygd

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver
Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

Ingen
driver

3

Mulig potensiale for videreutvikling

Ingen
driver
Ingen
driver

0

Ingen
driver

0

0

0
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SF49
SF50
SF51

3,4

-

32,6

10

Detaljregulering,
mer enn 5 enh. i
grupper
Detaljregulering

3,5

10

Detaljregulering

2311,4

111

Ringen øst for
Holdøya
Lonkan I Lonkannesset
Lonkan II –
Ingeborgnesset
Sum

Ingen
driver

0

Ingen
driver
Ingen
driver

0

Stort potensiale for videreutvikling

0
3

7.4 Prosjekter på gang pr. oktober 2020
7.4.1 Boligprosjekter
•
•

Verkstedbakken på Søndre – privat prosjekt. Boliger i aktivt salg. Entrepenør inne i bildet.
Søndre mot campingplassen – privat prosjekt. Et større boligprosjekt skal i gang. Regulert,
og prosjekteres. Grunnarbeid starter i disse tider. Entrepenør inne i bildet.
•
Solsiden boligområde – kommunalt prosjekt. Regulert. Tomter i salg.
•
SMV-tomta på Børøya – privat prosjekt. Et større prosjekt som er inne i reguleringsfasen.
Entrepenør inne i bildet.
•
Børøya brygge – privat prosjekt. Regulert. Fleretasjes leilighets-hus. Inne i utbyggingsfase
2, og leiligheter selges. Entrepenør inne i bildet.
•
Nordnes boligområde – privat prosjekt. Sjønære leiligheter. Et større prosjekt som er inne i
reguleringsfasen. Entrepenør inne i bildet.
•
Halla boligområde – privat prosjekt. Stort boligområde som står for regulering. Entrepenør
inne i bildet.
•
Gulstadøya – kommunalt prosjekt. Boliger kombinert med næring. Reguleringsprosess
iverksatt
•
Henneshøgda – kommunalt/privat prosjekt. Boliger kombinert med hytter. Regulert. Under
prosjektering
•
Bømyra – kommunalt/privat prosjekt. Regulert og skal prosjekteres.
•
«Bo i sentrum» - privat prosjekt. Regulert og under prosjektering.
Vi kan få inntrykk av at ovennevnte satsning er ganske ekspansiv, ja noen kan hevde en
urealistisk overetablering. Spesielt på Stokmarknes. Da er det viktig å hitsette at
årsaken til dette ligger i satsningen på næringsutvikling i kommunen der vi ventelig vil få
et betydelig antall nye arbeidsplasser, noe SSB ikke har fanget opp: Det er svært mye
som skjer på Børøya nå for tiden, f.eks. Børøya industriområde, Stokmarknes miljøhavn,
og Hadsel handelspark. Også andre steder i kommunen skjer det saker og ting. Dette gir
utbyggere av boliger en tro på fremtiden, og vilje til å investere fordi de ser at de vil få
dette igjen.

7.4.2 Næringsprosjekter
•
•
•
•
•

Børøya industriområde – kommunalt prosjekt. Regulert. Tomter opparbeides og selges
Gulle industripark i Børøya industriområde. Regulert og ferdigbygd. Under utvikling.
Hadsel handelspark – kommunalt prosjekt. Regulert. Tomter opparbeides og selges
Oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl – kommunalt prosjekt. Regulert. Avventer arealbehov
fra Senter for oljevern og marin beredskap før tomter selges.
Gulstadøya – kommunalt prosjekt. Boliger kombinert med næring. Reguleringsprosess
iverksatt.

7.4.3 Fritidshusprosjekter
Fritidshus oppføres i dag i stor grad som frittstående enheter. Ingen egne prosjekter for regulering
av hytteområder.
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8 Oppsummering
8.1 Behov, nye boligarealer
•

•
•
•
•

•

•

•

Befolkningsutviklingen i Hadsel forventes å ha en svak reduksjon, jf. SSBs kommunefakta.
Kommunen ønsker naturlig nok å motvirke dette ved etablering av nye arbeidsplasser og
dermed behov for nye boliger til ansatte. Dog vil bruktmarkedet kunne betjene en god del
av dette boligbehovet.
Vi har- og vil få en noe økt etterspørsel etter leiligheter fremfor eneboliger. Folk vil i større
grad ha lettstelte boliger. Noen flytter fra eneboligene sine til leiligheter, spesielt eldre
mennesker som vi får en økende andel av.
Etterspørselen etter leiligheter ligger i tettstedene der avstanden til samfunnstjenester er
minst. Dette er også en nasjonal trend.
Økt levestandard blant befolkningen i Hadsel gjør at man setter flere krav, som f.eks.
innenfor tekniske- og estetiske forhold ved boligen og nærområdene. Det vil derfor skje en
viss forflytning fra eldre boliger til nye boliger
For Langøya har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪ God tilgang mellom Gjerstad og Sortland grense
▪ Middels tilgang på Sandnes (kun et felt). Her bør andelen økes
o Formålsavsatte boligarealer:
▪ Store ambisjoner, få resultater. Ingen entrepenører driver utvikling.
Formålsavsatte arealer bør tas ut, eller aktiviseres ut fra
fortettingsprinsippet
o Spredt boligbebyggelse:
▪ Stor arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye landbruksjord i
arealene. Arealene- og tillat antall boliger bør justeres
For Hadseløya, Melbu og omegn har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪ Forholdsvis lav tomtereserve. Denne andelen bør økes
o Formålsavsatte boligarealer:
▪ Få resultater. Ingen entrepenører driver utvikling. Mye landbruksjord i
arealene. Formålsavsatte arealer bør tas ut, eller aktiviseres ut fra
fortettingsprinsippet. Nye arealer må vurderes
o Spredt boligbebyggelse:
▪ Middels arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye dyrka mark i
arealene. Arealene- og tillat antall boliger bør justeres
For Hadseløya, Stokmarknes og omegn har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪ Middels tomtereserve. En god del resttomter som ikke er attraktiv for
markedet.
o Formålsavsatte boligarealer:
▪ Store ambisjoner, få resultater. Få entrepenører driver utvikling.
Formålsavsatte arealer bør tas ut, eller aktiviseres ut fra
fortettingsprinsippet
o Spredt boligbebyggelse:
▪ Stor arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye dyrka mark i
arealene. Arealene- og tillat antall boliger bør justeres
For Austvågøya, Raftsundet og Innlandet har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪ Ingen byggeklare tomter. Kritisk, og dette må rettes på.
o Formålsavsatte boligarealer:
▪ Kun et på Fiskebøl.
o Spredt boligbebyggelse:
▪ Stor arealreserve i forhold til tillatt antall boliger. Mye dyrka mark i
arealene. Arealene- og tillat antall boliger bør justeres
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8.2 Behov, nye næringsarealer
•
•
•

•

•

•

Vanskelig å anslå behovet, men sikkert at kommunen må være i forkant å ha arealreserver
når næringslivet banker på døra
Store deler av næringslivet tenker tilgjengelighet til veisystemer, flyplasser,
samfunnstjenester og arbeidskraft. Arealer i nærheten av tettstedene er derfor mest
attraktive
For Langøya har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
Beskjeden tomtereserve.
o Formålsavsatte næringsarealer:
▪
Lite. Her bør reservene økes noe for mindre virksomheter
For Hadseløya, Melbu og omegn har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
Ingen. Dette bør gjøres noe med
o Formålsavsatte næringsarealer:
▪
Beskjedne arealer. Bør også gjøres noe med.
For Hadseløya, Stokmarknes og omegn har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
Økende reserver, jf. Hadsel handelspark og Stokmarknes miljøhavn
o Formålsavsatte næringsarealer:
▪
Svært beskjedne arealer. Her bør reservene økes.
For Austvågøya, Raftsundet og Innlandet har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
God kapasitet på Fiskebøl etter ny reguleringsplan for oljevern og
miljøsenter
o Formålsavsatte næringsarealer:
▪ Tre arealer avsatt på Innlandet for fremtidig næringsvirksomhet.

8.3 Behov, nye arealer til fritidsbebyggelse
•
•
•
•
•

•

•

Aktivt bruktmarked, beskjedent nybyggmarked
Nybygg oppføres spredt. Lite i regulerte områder
Få regulerte områder
Fortetting- og videreutvikling i Eidsfjorden og Raftsundet?
For Langøya har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
God kapasitet.
o Formålsavsatte arealer for spredt fritidsbebyggelse:
▪
Beskjedne resultater. Få entrepenører driver utvikling. Bør endres i stor
grad til spredt fritid.
o Spredt fritidsbebyggelse:
▪
Middels arealreserve i forhold til tillatt antall spredt fritidsbebyggelse. Mye
dyrka mark i arealene. Potensiale i Eidsfjord-området. Arealene- og tillat
antall fritidsboliger bør justeres, spesielt i Eidsfjorden
For Hadseløya, Stokmarknes og omegn har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
Beskjeden kapasitet
o Formålsavsatte arealer for fritidsbebyggelse:
▪
Ingen.
o Spredt fritidsbebyggelse:
▪
Forholdsvis liten arealreserve. Mye dyrka mark i arealene. Potensiale på
yttersiden av Hadseløya
For Hadseløya, Melbu og omegn har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
Ingen
o Formålsavsatte arealer for fritidsbebyggelse:
▪
Ingen
o Spredt fritidsbebyggelse:
▪
Forholdsvis liten arealreserve. Mye dyrka mark i arealene. Potensiale på
yttersiden/ vestsiden av Hadseløya
▪
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•

For Austvågøya, Raftsundet og Innlandet har vi følgende vurdering:
o Byggeklare tomter:
▪
God kapasitet
o Formålsavsatte arealer for fritidsbebyggelse:
▪
Beskjedne resultater. Muligheter i Morfjorden
o Spredt fritidsbebyggelse:
▪
Store ambisjoner, få resultater. Mye dyrka mark i arealene. Potensiale på
Myrland, Innlandet og Raftsundet.

8.4 Behov, faktorer som spiller inn ved vurdering av nye
utbyggingsområder
•
Naturinteresser
•
Friluftslivinteresser, herunder også folkehelse
•
Kulturminneinteresser
•
Miljø/ bærekraftsinteresser herunder også transport
•
VVA
•
Næringsinteresser, herunder også reindrift
•
Samfunnsinteresser
•
Grunneierinteresser
•
Dispensasjonshistorikk
•
Interkommunal kystsoneplan
Disse emnene vil bli gjennomgått i kommende arealplan.

8.5 Behov, bruk av dispensasjoner
Jf. kap. 3.2 Dispensasjoner. Her konkluderes med at i flg. SSB har Hadsel kommunen hatt en
betydelig nedgang fra 2018 til 2019, noe som betyr at vi er blitt flinkere å følge plan.
Likevel er det viktig å være oppmerksom på at:
•
Planen er hovedregelen, dispensasjoner er unntak fra denne og skal behandles etter planog bygningsloven
•
Dispensasjoner kan sees på en lettvint og rask løsning: Kommunene vil så gjerne være
grei, løsningsorientert, effektiv og fremoverlent. Er det noe kommunen kan tjene på er det
fristende å være enda mer imøtekommende
•
Det ofte er vanskelig å si nei i dispensasjoner, særlig når det er snakk om store interesser
•
Det medfører en del problemer ved overdreven bruk av dispensasjoner:
o Planene (som eies av kommunestyret) kan smuldre opp over tid.
o Dispensasjoner har ofte et demokratisk underskudd. Den politiske styringen blir
mer tilfeldig og etter hvert kan den komme ut av kontroll.
o Dispensasjoner kan reise presedens-forhold som kan bli vanskelige å håndtere
•
Dispensasjoner fra plan bør man i praksis være forsiktig med. Dette er begrunnet med at
et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk
prosess, må være forpliktende, og ikke skal kunne fravikes i hovedtrekkene uten etter ny
og tilsvarende prosess. Det er i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) sagt bl.a. følgende under
merknadene til § 19-2: «Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold.
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller
ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at
endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles
etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner».
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8.6 KONKLUSJON
1. Hensynet til naturmangfold og friluftsliv må vektlegges i større grad. Slikt er også
viktig for bolyst og folkehelse som er to av kommunestyrets prioriterte områder.
FNs bærekraftsmål skal i sterkere grad legges til grunn, jf. Nasjonale
forventninger.
2. Vi bør tilstrebe oss på å fortsatt redusere antallet dispensasjoner fra plan.
3. Arealplanlegging er ikke matematikk. Ser vi på analysen har vi matematisk sett
nok formålsavsatte arealer. Dog er det slik i virkeligheten at dersom det er 10
ledige tomter og 10 boligbyggere så kan det ikke uten videre hevdes at behovet
er dekket. Investeringer i boliger, hytter eller næringslokaler er av betydelig art
og ofte den største investeringen en tiltakshaver gjør. Det er da naturlig at disse
får vurdere ulike alternativer. Kommunen respekterer tiltakshavere som har valgt
Hadsel, og vi bør derfor ha arealreserver som kan oppfylle tiltakshavers ønsker.
Det aksepteres ikke at vi henviser tiltakshavere til andre kommuner.
4. Vi må gjennomgå kommunens formålsavsatte arealer og justere disse etter
dagens samfunnsutvikling. Fortetting og avstand til veisystemer og forholdet til
kollektivtrafikk må stå sentralt. Så også forholdet til landbruket, friluftsliv og
naturmangfold.
5. Samfunnsbehov/ hensyn bør gå foran enkeltstående utbyggingsinteresser og
ønsker fra grunneiere der disse ikke har et samfunnsmessig perspektiv.
6. Vi bør ta ut formålsområder der det ikke skjer noe, eller det ikke er konkrete
planer. Brev må tilskrives til de grunneierne som har slike områder for å få info
om her er fremdrift.
7. Formålsavsatte næringsarealer rundt Stokmarknes og Melbu må økes- og
reguleres for å tilby byggeklare arealer.
8. Vi må stimulere markedet for leiligheter fremfor eneboliger.
9. Formålsavsatte boligområder på Melbu bør økes.
10. Ferdig regulerte- og byggeklare boligtomter bør økes på Melbu, Stokmarknes,
Sandnes og Innlandet
11. Vi bør bestrebe oss på å få spredt fritidsbebyggelse i klynger. Det bør satses
spesielt på Raftsundet, Eidsfjorden og Innlandet. Områder uten mulig
utviklingspotensiale bør tas ut, og rydding må foretas.
12. Viktig å være klar over at fritidsbebyggelse fortrinnsvis befinner seg i distriktene
mens boligbebyggelse i stor grad er rundt tettstedene.
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Hadsel Kommune

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00406-1
Ola Morten Teigen

Saksgang
Hovedutvalg Oppvekst
Hadsel formannskap
Hadsel kommunestyre

Møtedato
10.02.2021
11.02.2021
18.02.2021

Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller til hovedutvalg for oppvekst å vedta:
Hovedutvalg for oppvekst innstiller til formannskapet å vedta:
1. Kommunestyret stiller seg positiv til etableringen av ny turnhall i tilknytning til
Vesterålshallen.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere søknaden ved revidering av
økonomiplanen for perioden 2022-2025
3. Det forutsettes at det er konkretisert planer for sikring av gymfasiliteter til
Stokmarknes skole før tilskuddet utbetales.
Vedlegg:
Vedlegg 1 – søknad om finansiering
Bakgrunn
Melbo Turforening er en av de eldste og mest aktive idrettsforeninger i kommunen.
Det er et stort tilbud som tilbys barn og ungdom gjennom foreningens virke, og
mange vil kunne nyte godt av tiltaket det nå søkes støtte til.
Saksfremstilling
Melbo Turnforening hadde i 2019 242 medlemmer, hvorav 220 i aldersgruppen 0-19
år. Det vil si at det er en av de største foreningene for barn og unge i Hadsel.
Søknaden basere seg på analyser av andre, tilsvarende prosjekter og legger opp til
vesentlig egenfinansiering av tiltaket. Fra søknaden fremgår det at foreningen har
betydelig grad av aktivitet og tilbud for sine medlemmer:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 parti - Foreldre og Barn – sikre rammer og skummoduler
2 parti - Gymlek – sikre rammer og skummoduler
2 parti - SALTO - trampett, matte og hopp
2 parti - Apparatturn gutter – frittstående, hopp, skranke, svingstang, bøylehest, ringer
3 parti - Apparatturn jenter – frittstående, hopp, skranke, bom
1 parti - Trampett/tumbling – trampetter, airtrack, glassfibertumbling, trampoline
1 parti - Voksenturn – alle apparater som er tilgjengelig
1 parti - Dametroppen – frittstående
1 parti - Paraturn – alle apparater som er tilgjengelige
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Totalt er det 13 grupper som trener og trenger et utvalg apparater og spesialutstyr. Et
annet og viktig moment er at foreningen tilbyr paraturn, som det også fremgår av
listen. Dette er de, ifølge søknaden, eneste tilbyder av i Hadsel.
Totalt søkes det om 6.330.000,- kroner som et tilskudd i form av investeringsstøtte.
Dette er ment å være et bidrag til å sikre en driftsøkonomi som over tid er håndterlig
for foreningen. Foreningen tar utgangspunkt i følgende investeringsbudsjett:

Gjennomføres prosjektet i tråd med investeringsbudsjettet vil det medføre oppføring
av ferdig utstyrt turnhall uten at foreningen får driftsbelastende gjeld og det vil være
langt enklere å drive hallen uten en slik økonomisk byrde. Dette legges også til grunn
for foreningens driftsbudsjett, som vedlagt søknaden:
Det er ikke lagt til grunn
vesentlige leieinntekter fra
andre som en forutsetning for
bærekraftig driftsøkonomi,
noe som gir en viss trygghet
for at tiltaket er levedyktig
over tid i økonomisk forstand.
En turnhall vil ifølge søknaden
gi muligheter for videre vekst
for foreningen, i tillegg til at
treningstiden blir langt mer
effektiv for både deltakere og
trenere ved at man slipper
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flytting av utstyr før og etter hver time.
Plassering søkes løst i tilknytning til Vesterålshallen, der det vil være mulig med en
sambruk av eksisterende fasiliteter samt utbedring av parkeringsforhold i området.
Jamfør kart vedlagt søknaden tenkes kobling og plassering utført som følger:

Tidligere praksis vedrørende idrettsanlegg
Hadsel kommune har tidligere ikke praktisert tilskudd ved oppføring av idrettsanlegg.
Andre private anlegg etableres normalt uten kommunale tilskudd, blant annet
gjennom bruk av tippemidler.

Øvrige prosjekter kommunen tidligere har vært engasjert i:
Tuftepark – i regi av Stokmarknes Idrettslag. Tufteparken bygges på kommunal grunn, og blir
således eiet av Hadsel kommune i ettertid. Tufteparken er fullfinansiert uten kommunalt tilskudd.
Kunstgress – Her ble det skiftet kunstgress som ikke var berettiget tippemiddelstøtte. Dermed ble
det bevilget ren kommunal egenandel. Kunstgresset ligger på kommunale baner, og gresset
tilhører således kommunen.
Flerbrukshall og klatrehall – Realisert av Hadsel Hallpark (eiet av idrettslagene). Prosjektet ble
fullfinansiert uten støtte fra kommunen, annet enn kommunal lånegaranti slik at rentebetingelser
ble lavere for selskapet.
Trakkemaskiner – Handlet inn uten kommunal egenandel og driftes av idrettslagene mot en liten
årlig driftskompensasjon.
Asfalterte skiløyper og speakerbu Stokmarknes Stadion – Realisert uten kommunal egenandel. Her
ble imidlertid tippemidlene forskuttert av Hadsel kommune i noen år, noe som medførte
rentekostnader.
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Forut for dette var det vanlig praksis at kommunen forskotterte tippemidlene, men det har ikke
vært praksis at kommunen har bidratt med tilskudd til prosjektene.
Kommunedirektørens vurdering
Melbu har et aktivt turnmiljø som også er en stor styrke for hele kommune, og bidrar
med svært positiv aktivitet gjennom frivillighet for mange barn og unge. Dette er et
tilbud som vanskelig kan overvurderes. Kommunedirektøren har hatt løpende dialog
med foreningen underveis i prosjektet, og er i utgangspunktet positiv til en slik
tilvekst til kommunens mange tilbud for barn og unge. Et viktig moment fra
foreningen selv er turn egnethet som basistrening for alle andre idretter, der det også
kan sees skadeforebyggende potensial ved å kombinere turn med annen idrett.
Turn kan altså sees på som en bred idrett for «alle», og dermed kan et bidrag til
turnhall komme svært mange til gode. Samtidig er det alltid en vurdering om et tilbud
skal vurderes isolert, eller sees i nærmere sammenheng med «alle andre»
prioriteringer som skal gjøres hvert år i en kommune. Normalt skal derfor
investeringsprosjekter underlegges samlet vurdering i forbindelse med utarbeidelse av
styringsdokument. Det er et prinsipp som også kommunestyret har påpekt ved flere
anledninger, selv om det også gjøres unntak nærmest årlig.
Med basis i dette anbefales prosjektet gjennomført, men det innstilles likevel på at
selve beløpet vurderes i sammenheng med andre investeringsprosjekter kommunen
må vurdere. Dette betyr enten ved tertialrapporter(1. behandling juni 2021) eller ved
hovedrevisjon av økonomiplanen i desember.
Videre ser kommunedirektøren at kommunen tillegges en svært stor økonomisk rolle i
prosjektet, spesielt om man ser bort fra tippemidler. Det er ikke gitt at kommunen
skal ta et slik ansvar, og det kan være naturlig å vurdere sterkere bidrag fra privat
næringsliv, gaver, eller noe lengre sparing hos foreningen selv før realisering.
Til sist må dette prosjektet også sees i sammenheng med gymfasiliteter for
Stokmarknes skole. For kommunens egen drift er dette prosjektet mer kritisk enn en
turnhall, selv om det kan være rom for begge deler. Det vil likevel være vanskelig å
se for seg at behovet for turnhall skal løses i et nytt bygg på Stokmarknes for en
forening med så tydelig tilhold og identitet knyttet til Melbu. Det anbefales derfor å se
det som to uavhengige prosjekter, men samtidig sikre at man har god fremdrift i
gymsalfasiliteter for Stokmarknes skole når man evt innvilger kommunal støtte til
turnhallen.
Miljøkonsekvenser
Ingen særskilte ut over ordinære ved byggeprosjekt. God lokalisering som kan
bidra til redusert transport sammenlignet med mindre sentral plassering.
Økonomikonsekvenser
Det er søkt om et engangstilskudd. Å innvilge et engangs støttebeløp er en
forutsigbar kostnad som alternativt kunne vært benyttet til nedbetaling av
gjeld/redusert låneopptak. Renteeffekten tilsvarende vil dermed være
kommunens kostnad, ut over selve beløpet.
Andre konsekvenser

Dokumentnr.: 21/00406-1

side 4 av 5

2/21 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte - 21/00406-1 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte : Saksfremlegg turnhall

En svært positiv impuls i et stort idrettsmiljø som med dette vil få gode
vekstvilkår for mer aktivitet, og et bredere idretts- og fritidstilbud i Hadsel
kommune.
Politisk handlingsrom
Søknaden kan grunnleggende sett innvilges eller avslås, samt at det ved en
innvilgelse kan gis ulike beløp. Innstillingen må ansees som et kompromiss basert på
gjeldende økonomiplan, mens det også er mulig å vedta ingen, delvis eller full
innvilgelse.
Konklusjon
Tilskuddsbeløpets størrelse bør vurderes i en større sammenheng, primært gjennom
rullering av økonomiplanen i kommunestyrets desembermøte.
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- Søknad om finansiering

Grunnlaget legges i Gym og Turn
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Innledning
Melbo Turnforening, stiftet 29.
november 1906, er en av de eldste
idrettsforeningene i Hadsel og
Vesterålen. Foreningen har en lang
tradisjon med turnaktivitet på
lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt nivå. Som en del av
lokalsamfunnet i Hadsel er
foreningen eneste aktive forening
som tilbyr Gym og Turn for barn,
Figur 1 - Melbo Turnforening anno 1936
ungdom og voksne. Vi har stort fokus på aktivitet for bredden og at vi skal ha et tilbud for
alle! Varierte bevegelser, lek, mestring og det sosiale samværet har den største plassen i
foreningens treningshverdag. Sammen med bredden har vi også turnere i dag som presterer
høyt på nord-norsk nivå og som kan sikte mot nasjonalt nivå med rette rammebetingelser.
Foreningen hadde i 2019 en aktiv medlemsmasse på 242 medlemmer, hvorav 220 av disse er
i aldersgruppen 0-19 år. Som særidrettslag er foreningen den største i Hadsel og nr 2 på lista
over antall medlemmer i alderen 0-19 i hele Hadsel. Forening har historisk kun hatt aktivitet i
leide lokaler og har de siste 50
årene vært leietaker i Gymsalen
ved den videregående skolen på
Melbu.
Foreningen er alene om å tilby eget
tilrettelagt trening for Paraidrett i
Hadsel Kommune.
Foreningen har flere tradisjoner
som er godt synlig i
lokalsamfunnet. De to største
Figur 2 - Turnere under oppvisning i Vesterålshallen
arrangementene vi har er
juleoppvisning og turnsportens dag (april) som samler ca 600 turnere og publikum i
Vesterålshallen hver gang. Vi er også aktivt med under arrangementer som 17. mai feiringen
og SommerMelbu.
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1.0 Søknad om finansiering
Søknad om finansiering av Turnhall på Melbu
18. nov 2020
Melbo Turnforening søker Hadsel Kommune med bakgrunn i følgende prosjektbeskrivelse
om finansiering til etablering av en hall med fast oppmontert utstyr for gym og turn på
Melbu.
Etter behovsanalyse planlegges det for etablering av en hall med målene 35 x 22,5 meter for
å kunne tilfredsstille foreningens behov for treningsfasiliteter og håndtering av mindre
konkurranser, oppvisninger og samlinger. For å holde kostnadene lave er det planlagt at
hallen etableres i tilknytning til Vesterålshallen som har sanitærfasiliteter.
Basert på lignende prosjekter har etableringen en budsjetterte kostnadsramme på kr
20.000.000 inkludert merverdiavgift. Prosjektet planlegges å realiseres i samarbeid med
Hadsel Kommune og/eller Hadsel Hallpark AS.
Etter refusjon av merverdiavgift og spillemidler har prosjektet en netto investeringskostnad
på kr 8.440.000. Foreningen søker med dette Hadsel Kommune om tilskudd til 75% av netto
investeringen som da vil utgjøre kr 6.330.000. Foreningen vil selv sørge for resterende 25%
av finansiering ved hjelp av dugnadsarbeid, egenkapital og sponsormidler.
*Alle tall er detaljert beskrevet i Prosjektbeskrivelsen

Uansett beslutning vedrørende søknaden vil foreningen arbeide aktivt for realisering av
prosjektet. Foreningen ønsker et samarbeid med kommunen da vi mener dette vil gi et
etterlengtet tilbud for barn, ungdom og voksne i Hadsel. Tilbudet vil være like aktuelt i
nåtiden som i fremtiden.

Med vennlig og sportslig hilsen
styret, trenere, arrangementskomitéen og prosjektgruppa
i Melbo Turnforening

___________________
Mats Celius Oshaug
Leder

___________________
Hilde Kristin Rynesli
Nestleder

___________________
May-Kristin Rørtveit
Styremedlem

___________________
Cecilie Røgeberg
Styremedlem og trener

___________________
Trine Bratland Rønning
Styremedlem

__________________
Frida Rønning
Styremedlem og trener

4

2/21 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte - 21/00406-1 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte : Vedlegg 1 - Søknad om Finansiering

___________________
Connie Edvardsen
Styremedlem

___________________
Lotte Johnsen Kristiansen
Vara til styret og trener

___________________
Elisabeth Ongstad Korneliussen
Vara til styret

___________________
Asle Oshaug
Prosjektgruppa og trener

___________________
Odd Oshaug
Prosjektgruppa og trener

___________________
Edvard Kristiansen Bjørk
Prosjektgruppa og trener

___________________
Amalie Celius Rørtveit
Prosjektgruppa og trener

___________________
Anders Jørgensen
Prosjektgruppa

Arrangementskomitéen og trenere:

5

2/21 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte - 21/00406-1 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte : Vedlegg 1 - Søknad om Finansiering

2.0 Spillemidler
Som et ledd i søknad om spillemidler er det to punkter som må gjennomføres før søknad kan
sendes inn. Foreningen ber om at følgende punkter blir gjennomført av kommunen slik at
det er klargjort for innsending av spillemiddelsøknad:
1. Melbu Turnhall registreres i Anleggsregisteret.
2. Melbu Turnhall oppføres på kommunal plan for spillemidler og behandles ved
første mulige anledning.
Innholdet i søknaden vil basere seg på følgende punkter i «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet»:
Type tilskudd

Maks tilskudd

Basishall 2

kr

6 000 000

Lager

kr

300 000

Nordlandstillegg 20%

kr

1 260 000

Maks tilskudd

kr

7 560 000

En basishall er definert som «en hall med permanent fastmontert utstyr for turn». Basishall
2 er ved en takhøyde på 7 m og et minsteareal på 750 m2 forhåndsgodkjent til kr 6.000.000 i
spillemidler ref. punkt 2.6.34 i bestemmelsene. Lageret som er tatt planlagt har et areal på
minst 50 kvm og er forhåndsgodkjent for kr 300.000 i spillemidler ref. punkt 2.6.1.
Ref. punkt 2.5.3 i bestemmelsene gis anlegg i Nordland et tillegg på 20% av ordinært
tilskudd.
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3.0 Prosjektbeskrivelse
Videre følger prosjektbeskrivelse av prosjektets innhold. I utarbeidelsen av beskrivelsen har
prosjektgruppa vært i tett dialog med andre foreningen som har etablert Turnhall i Norge,
Hadsel Idrettsråd, Anleggskonsulent i Norges Gymnastikk- og Turnforbund og WSP.
Foreningen har også vært i møter med Kommunedirektør og Ordfører i Hadsel Kommune i
ved flere anledninger.

3.1 Forankring
Etter et tiår med flere runder for å sette i gang et prosjekt for realisering av en hall med fast
oppmontert utstyr for gym og turn, vedtok foreningens årsmøte i 2019 at en prosjektgruppe
skulle dannes med formål å realisere en Turnhall på Melbu. Foreningen har i en lengere
periode frem til dette vært aktiv på turnforbundets anleggsseminarer, besøkt flere turnhaller
og opparbeidet seg god erfaring. Det ble satt et mål om realisering innen 1-3 år og
prosjektgruppa (oppnevnt av styret) fikk i oppgave å innhente informasjon om økonomi,
eierforhold og mulige plasseringer.
Prosjektgruppa redegjorde på årsmøtet for arbeidet som var blitt gjort frem til nå. Etter
saksfremlegget på årsmøtet i 2020 ble vedtaket videreført med ei presisering om at det
arbeides videre med to ulike modeller for eierskap og drift av hallen som ble satt på
bakgrunn av foreningens økonomi og drift:
1. Hadsel Kommune eier hallen og er ansvarlig for drift og utleie.
Forutsetter at foreningen leier basishallen og kan drive fremleie.
2. Hadsel Kommune eier hallen, Hadsel Hallpark Drift AS er ansvarlig for drift og
utleie. Forutsetter at foreningen leier basishallen og kan drive fremleie.
Etter vedtaket har foreningen arbeidet videre for å sette de økonomiske rammene og har
etter godkjenning fra styret fått lov til å starte arbeidet med å sikre finansiering av
prosjektet. Prosjektgruppa har med dette arbeidet frem en prosjektbeskrivelse.

3.2 Behovsanalyse
For å sikre et godt grunnlag har foreningen gjennomført en Behovsanalyse basert på dagens
situasjon.

3.2.1 Aktivitetstilbud
Hadsel kommune har ca 8.000 innbyggere, hvorav ca 2.300 bor på Melbu hvor det
planlegges etablering av Turnhallen. Foreningen har medlemmer som reiser fra flere steder i
kommunen, hvorav de som reiser lengst pendler fra Sandes og Grytting med ca. 20 minutter
reisevei pr vei. Foreningen har også hatt medlemmer som har pendlet fra Sortland på grunn
av kvaliteten på treningstilbudet som gis av våre dyktige trenere.
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Foreningen gir i dag et bredt tilbud av aktiviteter innen alle aldersgrupper. Følgende parti var
satt opp før pandemien. Vi har gjort noen justeringer for høsten 2020 for å opprettholde
anbefalt smittevern, så dette vil ikke være representativt for fremtiden. Det som viser seg
når vi må gjøre disse tilpasningene er at vi må ha mer treningstid, noe det ikke er kapasitet
for og vi har få muligheter som leietaker.
Aktive partier 2019-2020 – totalt 13 stk med utstyrsbehov
o 2 parti - Foreldre og Barn – sikre rammer og skummoduler
o 2 parti - Gymlek – sikre rammer og skummoduler
o 2 parti - SALTO - trampett, matte og hopp
o 2 parti - Apparatturn gutter – frittstående, hopp, skranke, svingstang, bøylehest, ringer
o 3 parti - Apparatturn jenter – frittstående, hopp, skranke, bom
o 1 parti - Trampett/tumbling – trampetter, airtrack, glassfibertumbling, trampoline
o 1 parti - Voksenturn – alle apparater som er tilgjengelig
o 1 parti - Dametroppen – frittstående
o 1 parti - Paraturn – alle apparater som er tilgjengelige
Høsten 2019 startet foreningen partiet for Paraturn, og pr i dag er foreningen den eneste
som har et tilbud innen Paraidrett i Hadsel.
Foreningen har årlig ventelister spesielt på partiene i aldersgruppen 0-12 år. På grunn av
plassmangel må det settes begrensninger på antall plasser pr parti, noe som gir oss denne
utfordringen. Vi kan sette opp flere partier, men har ikke kapasitet på egnede lokaler.

3.2.2 Kartlegging av haller
På Melbu har vi i dag Vesterålshallen som er definert som en flerbrukshall på 60x40m (kun
kunstgress) som eies av Hadsel Kommune og en Gymsal på 20x20m som eies av Nordland
Fylkeskommune. Foreningen benytter kun Gymsalen i dag, dette skyldes at Vesterålshallen
ikke er tilrettelagt for turn. Gymsalen deles med drilling, et nyoppstartet volleyball lag og
skolen selv (elevtilbud). På grunn av delingen med skolen på dagtid og de andre leietakerne
må utstyr monteres og demonteres på hver eneste trening. Det er også variasjoner mellom
de ulike partiene noe som medfører ulikt oppsett til hver trening. Kapasiteten i Gymsalen er
helt sprengt med trening fra kl 16-21 mandag til torsdag og 17-19 på fredag og søndag.
Begrensningen på antall timer for foreningen gjør at flere partier trener kun på 20x10 meter,
og deler med det Gymsalen. På det meste er det over 40 gymnaster i Gymsalen.
For å ta av noe av trykket i Gymsalen, har aldergruppen 0-5 år sin aktivitet på et mindre
aktivitetsrom i Hoppensprett Aktivitetesbarnehage på Melbu, men dette setter
begrensninger på antall barn vi kan ta inn på partiene. Det er fortsatt 9 parti som skal
fordeles på de timene vi får til rådighet i Gymsalen.
8
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Et alternativ som ikke benyttes i dag er Hadselhallen på Stokmarknes. Idrettshallen har full
kapasitet med håndball, badminton og bedriftsidrett. Hallen er heller ikke tilrettelagt med
fester i gulv (prosjektert, men aldri montert), noe som gjør hallen lite egnet for Turn.
Prosjektgruppa finner følgende anlegg i Hadsel, anleggene merket med * regnes som
spesialanlegg, som vil si primært brukt av én idrett:
• Havfisk Stadion 60x100m – fotball*
• Stokmarknes Stadion 60x100m – fotball*
• Stålbrott Stadion 60x100m – fotball*
• Vesterålshallen 60x40m – fotball* (sportsgulv ikke på)
• Hadsel Flerbrukshall 60x40m – fotball*, friidrett
• Trollfjordveggen – klatring*
• Hadsel Dojang (12x12)– Taekwon-do*
• Øybadet – Svømming*
• Hadsel vgs gymsal 20x20m – Turn, drilling, footsal, skolen
• Hadselhallen 45x25m – Håndball, badminton
Av relevante flater er det ingen som er spesialtilpasset for Turn. Som ei oppsummering kan
vi trekke frem at det i Hadsel Kommune er 22.800 kvm kunstgress og 1.700 kvm sportsgulv.
Av disse arealene er det ingen arealer som ikke krever rigging av utstyr for at man skal kunne
drive med gymnastikk og turn.

3.2.3 Arbeidsforhold for trenere
Turn er en idrett som stiller krav til stort og tungt utstyr. Det krever utstyr som må monteres
og det krever utstyr som må lagres om det ikke kan stå oppmontert. En stor del av
belastningen på trenere i dag består i å dra ut, montere, flytte på og demontere utstyr. 1015 minutter før trening og 10-15 minutter etter trening med rigging av utstyr er hverdagen
for de fleste trenerne. Dette blir over lengere tid uholdbart og risikoen for at trenere og
gymnaster slutter øker.

Figur 4 - et av to utstyrsrom rom i Gymsalen

Figur 3 - tungt utstyr transporteres fra Gymsalen til Vesterålshallen

9

2/21 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte - 21/00406-1 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte : Vedlegg 1 - Søknad om Finansiering

4.0 Fordeler ved realisering
Ved realisering, er det basert på erfaring fra etablering av Turnhaller andre steder i landet,
mange fordeler. Erfaringer innhentet fra etablering i lignende kommuner:
•
•
•
•
•

Foreningens medlemmer økes med 50-100%
Tilbudet utvides med flere partier og økt aktivitet i alle aldersgrupper
Utøvere fra andre idretter bruker turn som basistrening
Breddepartiene får bedre treningstider – enklere å komme fra andre steder
Gymnastene deltar lengere og flere voksne starter med aktivitet

Rent idrettsspesifikt vil det være flere fordeler for Turn:
• Treningsforhold forbedres
• Vi kan tilby alt utstyret Turn har å by på
• Kapasitet til å fokusere på Paraidrett og integrasjonsarbeid
• Konkurranseutøvere kan få den treningsmengden som kreves
• Mindre arrangement og samlinger kan gjennomføres uten transport av utstyr
• Arbeidsforhold for trenere blir betydelig bedre – mer tid til gymnastene

Figur 5 - Bilde av Leirskallen Turnhall

10

2/21 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte - 21/00406-1 Melbu turnhall - søknad om investeringsstøtte : Vedlegg 1 - Søknad om Finansiering

5.0 Prosjektets innhold
Det planlegges å etablere en turnhall med en grunnflate 35x22,5 meter. Planen pr nå er å
etablere hallen i tilknytning til Vesterålshallen på Melbu. Vesterålshallen har allerede
garderober og santiærfasiliteter som vil dekke behovet, noe som forenkler prosjektet. For å
knytte sammen hallene planlegges det å bygge et nytt inngangsparti på hjørnet sørvest på
Vesterålshallen. Det vil da bygges med universell utforming slik at Vesterålshallen også blir
oppgradert og vil tilfredsstille krav til universell utforming, noe den ikke gjør i dag.

Figur 6 - Skisse ved tilknytning til Vesterålshallen

Hallens innhold vil være basert på det utstyret som foreningen har behov for pr nå og med
tanke på fremtidige treningstilbud. Følgende er planlagt pr nå:
- Fullt apparatoppsett for Turn menn og Turn kvinner
- Svingstang og dameskranke over grop.
- Tumbling og Trampett til landing på supersoft med hev/senk funksjon.
- Trampoline med avhopp på kortside ut i grop.
- Diverse skummoduler for bruk.

Figur 7 - Eksempel på oppsett av apparater
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6.0 Økonomi
Prosjektet har følgende investeringsbudsjett.

Hallen er planlagt etabler i tilknytning til allerede eksisterende bygg. Derav vil
driftskostnader være knyttet til oppvarming/lys og driftsoppgaver som tilføyes
driftsorganisasjonen som drifter det allerede eksisterende bygget. Driftsbudsjettet pr år er
derfor budsjettert til følgende:
Hva
Leie Melbo Turnforening
Annonser
Annen leie dagtid
Inntekt

Alternativ 1
kr 150 000,00
kr 50 000,00
kr 50 000,00
kr 250 000,00

Oppvarming/lys
Andre driftskostnader HH
Rente/avdrag
Kostnad

kr 100 000,00
kr 100 000,00

Driftsresultat

kr

kr 200 000,00
50 000,00
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7.0 Bruksrett, fremleie, bruk av utstyr og vedlikehold av utstyr
Å benytte seg av en Turnhall og de apparatene som er montert deg medfører bestandig en
risiko for bruk av utstyret som kan medføre skader på utstyret eller på personene som
benytter utstyret. Dette betyr at ansvarlige brukere av utstyret i Turnhallen må ha et
minstekrav av kompetanse. Denne kompetansen innehar foreningen og ønsker med det å
være ansvarlig for all bruk av utstyret i hallen. Med dette ønsker foreningen følgende:
1. Melbo Turnforening har bruksrett mot budsjettert leie av Turnhallen og alt utstyr fra
15:30-07:30 på hverdager og hele døgnet i helger.
2. Melbo Turnforening kan drive fremleie av Turnhallen i tidsrommet de har bruksrett.
3. Driftsorganisasjonen kan drive utleie av Turnhallen med utstyr 07:30-15:30 på alle
hverdager. Dette betinger at den ansvarlige i Turnhallen hos leietaker har
gjennomgått opplæring og blitt godkjent av Melbo Turnforening eller leietaker har
innleid trener fra Melbo Turnforening.
4. Melbo Turnforening driver vedlikehold av alt utstyr i hallen.
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Kommunedirektørens innstilling
1. Arbeidet med en ny kommunedelplan, oppvekstplan 2021-2031 startes opp.
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 11-12 og Hadsel kommunes
planstrategi vedtatt av kommunestyret 19/6-2020 i sak 45/20.
2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og
bygningsloven § 4-1 og 11-13.
Vedlegg:
Forslag til planprogram for kommunedelplan, oppvekstplan 2021-2031
Referanser i saken
Planstrategi for Hadsel kommune 2020-2023 jf. kap. 5.3.1 og kap. 6
Bakgrunn
Kommunestyret har bestilt en egen oppvekstplan for Hadsel kommune gjennom
planstrategien. Forut for planen må her lages et planprogram som viser hvorledes den
videre planprosessen i utgangspunktet skal være. Planprogrammet er vedlagt.
Saksfremstilling
Det vises til vedlagte planprogram i sin helhet.
Kommunedirektørens vurdering
I Hadsel har vi tidligere hatt et stort fokus på skolestruktur og skolebygg. Selve
innholdet i skolen har dessverre vært diskutert relativt lite i det offentlige ordskiftet,
noe som kan sies å ha skapt et vakuum. Det er derfor et lokalt behov å se mer på
skolens innhold, samtidig som vi ønsker å trekke frem barnehage og kulturområdet i
større grad slik at vi får en styrket helhetstenking. Kommunedirektøren mener den
nye planen kan legge føringer for et styrket utviklings- og kvalitetsarbeid i hele
oppvekstsektoren, noe som øker sjansen for å lykkes. Videre er det i den fremtidige
planen tenkt en sterk tilknytning opp mot området folkehelse og andre planer som
kommuneplanens samfunnsdel og trafikksikkerhetsplanen. Emnet bolyst må også
nevnes.
En satsning gjennom en fremtidig oppvekstplan vil muliggjøre at Hadsel blir enda mer
attraktivt for barn, unge og familier og skape en bedre alderssammensetning i
kommunen, noe som fremmer en bærekraftig utvikling.
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Konklusjon
Kommunedirektøren vil tilrå formannskapet å varsle om planoppstart og legge forslag
til planprogram ut til høring.
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1 Innledning
Dette er et planprogram1, en slags oppskrift for det videre arbeidet med en ny oppvekstplan.
Kommunestyret har bestilt slik plan i planstrategien2 for Hadsel kommune. Planstrategien er lovpålagt3
og skal vise en oversikt over hvilke planer kommunestyret har behov for i fremtiden. En av disse er en
ny oppvekstplan, noe vi tidligere ikke har hatt. Oppvekstplanen skal inneholde områdene skole,
barnehage og kultur, jf. kap. 2. Planprogrammet skal legges ut for offentlig ettersyn for å få inn evt.
innspill om planprogrammet er dekkende i forhold til de utredninger som skal gjøres.

2 Politisk bestilling
Det politiske bestillingen fremgår i planstrategiens kapittel 5.3.1 følgende (sitat):
«Skolebruksplan for Hadsel kommune 2016-2026 vedtatt av kommunestyret 15/12-2016 handler først
og fremst om utforming av skolebygg og skolestruktur. Det er lite, eller ingen ting om innhold- og
aktivitet i byggene, dvs. forholdet til hvordan vi driver en god skole til beste for barn og unge. Dette er
det viktigste innenfor området.
I 2020 blir nytt læreplanverk satt i verk4. Verdigrunnlaget i læreplanverket er slik:
• Menneskeverdet
• Identitet og kulturelt mangfold
• Kritisk tenkning og etisk bevissthet
• Skaperglede, engasjement og utforskertrang
• Respekt for naturen og miljøbevissthet
• Demokrati og medvirkning
Den overordnede delen har status som forskrift. Denne er førende sammen med resten av
læreplanverket, opplæringsloven annet relevant regelverk som gjelder for opplæringen i skolen.
Den nye oppvekstplanen må først og fremst ta inn over seg den nye læreplanen, og ut over dette ta
inn over seg barn og unges rett til en god oppvekst med helsetilbud, barnehagetilbud,
grunnskoletilbud, videregående tilbud, fritid og hjelp når de eller deres familie behøver det. Mange av
rettighetene er lovfestet og det ligger også standarder for hvilken kvalitet tilbudene skal ha i lov og
forskrift. Barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv – det er hovedmålet for den nye
oppvekstplanen. Nedenfor vises en figur som på en god måte illustrerer utgangspunktet for den nye
oppvekstplanen:

Den nye planen vil legge føringer for et styrket utviklings og kvalitetsarbeid i oppvekstsektoren. Den
må ha politiske mål og føringer for det enkelte fagområde innenfor sektoren, dvs. skole, barnehage og
kultur. I dette må også implementeres PPT-tjenesten, forebyggende helsetjenester,
barneverntjenesten, og opplæringstjenesten. Disse er alle viktige aktører rundt barn og familien og
bidrar inn i et barns oppvekst. I tillegg må planen, som nevnt, ta inn over seg andre overordnede
Jf. plan- og bygningsloven § 4-1: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#&#x2a;
Se kommunens hjemmesider: https://www.hadsel.kommune.no/vedtatte-planer.351832.no.html
Jf. plan- og bygningsloven § 10-1: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-1#KAPITTEL_2-4-1
4 Se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
1
2
3
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føringer som Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver5 gir, inkludert de nye
endringene. Innenfor kulturområdet er her en rekke områder: Kulturminner, bibliotek, museum, frivillige
lag og foreninger, film, teater, konserter osv. Også her ligger overordnede føringer som: Meld. St. 8
(2018–2019) «Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida»6 og sist, men ikke minst den nye barne- og
ungdomskultur-meldingen som kommer høsten 20207.
Oppvekstplanen må i stor grad koordineres med ny frivillighetsplan, og ny folkehelseplan.
Kommunedelplan, plan for den kulturelle skolesekken 2012-2016 oppheves som plan og inntas delvis
i den nye oppvekstplanen».

2.1 Definisjoner
Planens område er oppvekst. Den berører flere sektorer og barn i alderen 0 – 18 år. Planen dekker
delvis alder utover myndighetsalder, da den beskriver tiltak fra barnevernet som kan iverksettes
dersom personen ønsker det frem til fylte 23 år.
•
•
•
•
•
•

Barndom: mennesker i alderen 0 – 12 år.
Ungdom: mennesker i alderen 13 – 18 år.
Barn, eller barn- og ungdom: mennesker mellom 0 – 18 år.
Myndig: fra det året en person selv kan inngå juridisk bindende avtaler. I Norge satt til
18 år (Gisle, 20188).
Oppvekst: tiden fra et menneske er født til det er voksen. Her definert til
myndighetsalder.
Verge: Person med foreldreansvar etter barneloven til et barn under 18 år (Gisle, 20149).

2.2 Kommunens utfordringsbilde
Folkehelseoversikten10 ble politisk behandlet 02.04.2020 og beskriver deler av det utfordringsbildet
oppvekstsektoren preges av. Med utgangspunkt i at for å gi folkehelsearbeidet effekt må
forebyggende arbeid ha et inkluderende og universelt perspektiv. Utfordringsbildet beskrevet i
folkehelseoversikten beskriver forhold som et godt oppvekstmiljø kan bidra til å endre til mer positiv
utvikling. Hadsel kommune har i sin folkehelseoversikt pekt på områder som bør prioriteres i
folkehelsearbeidet i kommende periode, men også på oppvekstområdet:
-

Sosial ulikhet i helse
Levevaner og livsstil
Psykisk helse
Befolkningssammensetning og befolkningsprognose

Befolkning i kommunen – aldersfordelt pr.15.juni 2020

Tabellen viser befolkningsutviklingen totalt i kommunen de 10 siste årene. Utfordringsbildet viser at vi
har en nedgang i befolkningen fra 0-19 år på 251. Størst nedgang er det i aldersgruppen 13-15 år og
16-19 år.

Se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20182019/id2620206/
Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/arbeidet-med-barne--ogungdomskulturmelding/id2639717/
8 https://snl.no/myndig
9 https://snl.no/verge
10 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Hadsel, november 2019, vedtatt 02.04.2020.
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Framskrevet folkemengde 1. januar, etter alder og år. 2020-2030

Prognosen for befolkningsframskriving for Hadsel viser en liten nedgang i antall personer frem til 2022,
deretter befolkningsøkning. Prognosen viser en økning av innbyggertallet til 8309 i 2030. Fordelt på
aldersgrupper viser prognosen færre barnehagebarn, reduksjon av skolebarn på lang sikt, færre
ungdommer og færre voksne i yrkesaktiv alder. De samlede tallene skjuler en relativt stor forskjell på
befolkningsutviklingen i ulike deler av kommunen, noe som kan gi konsekvenser for skoletilbudet for
de områdene med negativ utvikling,
Barnehager

Andel barn i alder 0-6 år med barnehageplass (pr. 31.12.20)
Det er totalt 11 barnehager i kommunen, 3 kommunale og 8 private. Det er god barnehagedekning, og
har vært det de siste årene. Kommunen har vedtatt å bygge ny kommunal barnehage på tettstedet
Melbu. I Hadsel går 75% av barna i privat barnehage. De private barnehagene har et spenn fra små
en-avdelings foreldredervene barnehager til store kjedebarnehager. Det gir stor variasjon i måter å
drive barnehager, og som preger barnehagesektorene i kommunen. Det er både en lokal og nasjonal
utfordring og dekke opp pedagognormen til barnehagene.
Skoler
Hadsel kommune har fem grunnskoler. 2 fådelte skoler, 1 barneskole og 2 1.-10.trinns skoler.
Stokmarknes skole har ca. 500 elever og Melbu skole har ca.300 elever. Kommunens elevtall på
omtrent 900 anslås til å være relativt stabilt fram mot 2030. SSB prognose viser nedgang på omtrent
50 elever til omtrent 840, med nedadgående trend i påfølgende år. Til sammenligning hadde
kommunen 1112 elever i år 2000. Dette indikerer en nedgang på omtrent 270 elever på 30 år.
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(Kilde: Skoleporten 2020)

Kompetansekravet for lærere (vedtatt 2014) gir skolene store utfordringer med å få ansatt godt
kvalifiserte lærere som oppfyller kompetansekravet. Dette gir seg særlig utslag på de to fådelte
skolene, men også rekruttering til barnetrinnlærere. Sistnevnte er også en nasjonal utfordring.
Barn i kontakt med PPD
Henvisingene til PPD har økt i perioden 2017-2019.Henvisningsårsakene er ulike, men det
rapporteres at lese- og skrivevansker som den hyppigste årsaken, deretter konsentrasjonsvansker og
problemer med atferd, samspill og psykososial funksjon. For 2019 hadde PPD 272 aktive saker
innenfor førskole- og grunnskoleområdet, samt voksne. Dette utgjør 21% av Hadsels barnebefolkning.
Utfordringsbildet preges også av at Stortingsmelding 6 – “Tett på” 11 beskriver en nasjonal endring av
metode og struktur i arbeidet med inkludering. For å få ned mengden spesialundervisning skal
endringen lede sektoren til “en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge –
uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever
inkluderende fellesskap og tidlig innsats”.
Trivsel/mobbing
Både Ungdata og elevundersøkelsen viser at vi ikke har et helt mobbefritt miljø i våre skoler. Det har
vært jobbet målrettet med dette over år, men vi må fortsatt ha fokus på å gi elever et trygt
oppvekstmiljø. Kompetanseheving for å forebygge, men også håndtere situasjoner både i skoler og
barnehager, i kulturskole og i frivillige organisasjoner skal ses på i sammenheng. Det er også viktig å
fange opp barn og unge som ikke er brukere at organiserte fritidstilbud, slik at alle blir sett.
Nasjonale prøver
Hadsel ligger på nasjonalt nivå, noe som betyr at vi ligger over kommunegruppe 11 og Nordland fylke.
For 9.trinn ligger vi på samme nivå som kommunegruppe 11 og Nordland fylke, men vi ligger under
nasjonalt. Kommunes mål er å prestere bedre for hvert år, men viktigst er det å få løftet flere elever
opp fra de laveste mestringsnivåene 1 og 2 til den andre delen av vurderingskalaen. Det vil ha stor
betydning for videre utdanningsløp.
Frafall i videregående skoler
Folkehelseoversikten (2020) viser at Hadsel ligger noe lavere enn snittet i Norge når det gjelder
utdanningsnivå, der 72 % har VGS eller høyere utdanning, mot 81 % på landsbasis. Utdanningsnivå
og inntekt har stor innvirkning på helsetilstand. Frafallet i videregående skole for elever fra Hadsel var
på 25 % i perioden 2015-2017 (årlig gjennomsnitt). For samme periode var frafallet i Nordland fylke på
25 % og for landet som helhet på 21 %. Hadsel har lavest frafall i Vesterålen. Siste statistikk viser en
reduksjon på 2% sammenlignet med forrige periode 2014-2016. Statistikken viser også at andelen
som dropper ut er størst blant ungdom som har foreldre med grunnskole som lengste fullførte
utdanning.

11

Meld. St. 6 (2019–2020) - regjeringen.no, Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
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Barnefattigdom/inkludering – barn i lavinntektshusholdninger
Økonomisk trygghet og gode boforhold er viktig for at barn og unge kan fungere godt både sosialt og i
skolen. Ifølge Folkehelseoversikten 2019 har Hadsel kommune jevnt over en noe større andel
husholdninger med lav inntekt. Dette er sammenlignet med fylket og landet som helhet.
I Ungdataundersøkelsen 2019 på 8-10. trinn i Hadsel oppgav 7 % at de opplever at familien har dårlig
råd hele – eller stort sett hele tiden de siste to årene. Lav inntekt er en risikofaktor for at barn ikke får
deltatt på aktiviteter på lik linje med venner.
Barn og unges helsetilstand
Grunnlaget for psykisk og fysisk helse i voksen alder legges for en stor del i barne- og ungdomsårene.
De siste årene har vi av Ungdataundersøkelsen (både lokalt og nasjonalt) sett en økning i andelen
unge som rapporterer helseplager. Det er økende antall barn og unge som opplever at de har sliter i
hverdagen og trenger hjelp til å mestre skole og fritid. Vi har også barn og unge som opplever å bli
mobbet – om ikke i skolen så knyttet til aktiviteter på fritiden. I tillegg viser rapporter fra helsestasjonen
om tendens til økende snittvekt på elever i barnetrinnet, en indikasjon på endring av kosthold og/eller
mangel av fysisk aktivitet for stadig flere.
Skolehelsetjenesten i kommunen erfarer at psykiske plager er økende – og da særlig blant jenter på
videregående skole. Skolehelsetjenestens erfaring samsvarer med resultat fra siste nasjonale
ungdataundersøkelse om at andelen med ulike psykiske helseplager blant jentene har økt de siste
årene. Jenter oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial
støtte øker risikoen for slike plager. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom
mobbing og dårlig psykisk helse. Kommunen har et viktig ansvar for å bidra til å fremme psykisk helse
i befolkningen – og særlig prioritere tidlig innsats.
Rus og psykisk helse henger ofte sammen. Ifølge Folkehelseoversikten 2020 erfarer rus og psykisk
helsetjeneste en økning i antall brukere, spesielt innen rus, hvor diagnosene blir mer komplekse.
Tjenesten har også fått flere unge brukere.
Barnevern
Barneverntjenestens primære oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Hadsel har 25,3 % av barnebefolkninga i
Vesterålen, altså 1575 barn i alderen 0 – 17 år. For at barnevernet skal rette sin tjeneste mot de som
trenger den mest, altså de mest sårbare barna, må kommunen jobbe godt med forebyggende tiltak for
barn og unge. Tildeling av midler til forebyggende arbeid for barn og unge tydelig rettes mot
kommunale tjenester som helsestasjon og rus/psykiatri tiltak som kan nå̊ mange og som ikke krever et
vedtak for at barnet og familien skal få nytte av tiltaket.
Aktivitet, kultur og fritidstilbud
Kulturtilbudet og fritidsaktiviteter er viktige dannelse- og mestringsarena for barn og ungdom i
lokalsamfunnet. Det har en viktig egenverdi og en sterk samfunnskapende kraft som gir barn unge
muligheter for å vokse, bygge identitet, nettverk og det gode liv.
Et attraktivt og relevant fritidstilbud er viktig for å skape gode oppvekstsvilkår. Det må legges til rette
for et inkluderende og mangfoldig fritidstilbud fra kommunen alene, og kommunen i godt samarbeid
med frivillige lag og foreninger der det er naturlig. Kulturens rolle som skapende kraft og å drive
samfunnsutvikling og gi gode oppvekstsvilkår i kompaniskap med frivillige må settes i en plan og
gjøres kjent og tilgjengelig for alle.

3 Hvorfor lage en kommunedelplan?
Foruten den konkrete planbestillingen, jf. kap.2 er det viktig å fremheve grunnen til at vi planlegger i
Hadsel, jf. planstrategiens kapittel 3.2. Vi gjør det for å (sitat):
• påvirke framtiden i ønsket retning gjennom langsiktig tenkning og handling
• samordne mål og ressursinnsats i kommunen
• skape legitimitet, felles virkelighetsforståelse og størst mulig enighet om ulike saker
• gi muligheter til å skape debatt, engasjere og motivere
• få frem ulike gruppers innsikt gjennom deltakelse og ulike former for medvirkning
• få forankret ulike tema i politisk og administrativ ledelse
• styrke samarbeidet mellom ulike faggrupper og etater
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En egen oppvekstplan er ikke lovpålagt, det er noe vi velger å gjøre for å fremme en ønsket utvikling
innenfor området. Oppvekstplanen er en forlenget arm av gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen,
en konkretisering og spissing av området oppvekst.

4 Forholdet til andre kommunale planer
•
•
•
•
•

Oppvekstplanen er en konkretisering/utdyping av kommuneplanens samfunnsdel. Sistnevnte
er dermed overordnet og den viktigste planen.
Oppvekstplanen er en kommunedelplan
Kommunens økonomiplan/ styringsdokument er samfunnsdelens handlingsprogram. Alle tiltak
i oppvekstplanen som har økonomiske konsekvenser for kommunen må være prioritert i
styringsdokumentet.
Oppvekstplanen er på samme plannivå som en rekke andre kommunedelplaner
De viktigste kommunedelplanene for oppvekstplanen er først og fremst fremtidig
folkehelseplan, fremtidig frivillighetsplan, gjeldende trafikksikkerhetsplan, skolebruksplan,
klima- og energiplan, alkoholpolitisk plan samt interkommunal handlingsplan mot vold i nære
relasjoner.

5 Kvalitetskrav til planleggingen
I tillegg til de prosessuelle- og innholdsmessige føringene gitt i plan- og bygningsloven (pbl) har
kommunestyret angitt en rekke kvalitetskriterier som skal gjelde for planleggingen i Hadsel. Disse
fremgår i planstrategiens planstrategi, jf. kap. 3.3.1 (sitat):
1.
FNs bærekraftsmål skal inngå som emne i all planlegging. Herunder skal det være særlig
fokus på bærekraft innenfor emnene folkehelse, bolyst, klima & miljø, og næringsutvikling.
I tillegg skal barn- og unges oppvekstsvilkår samt forholdet til universell utforming
vurderes i alle plansaker.
2.
Planleggingen i Hadsel skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser, samt nasjonale
og regionale føringer. Den skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn
nødvendig. Det skal hele tiden vurderes om nye planbehov kan løses i eksisterende
planstruktur
3.
Planleggingen skal være godt forankret gjennom klare og gode planprosesser der
medvirkning og åpenhet står sentralt. Medvirkning er merdemokrati, og den skal dermed
ikke erstatte de ordinære politiske beslutningsprosesser, men tjene som et supplement.
Kommunestyret, evt. formannskap og/eller hovedutvalg skal inviteres til å delta i alle
medvirkningstiltak der kommunen møter innbyggerne, organisasjoner eller bedrifter
4.
Planleggingen skal gi resultater som betyr at kommunen og evt. samarbeidsparter må ha
evne til å gjennomføre planene. M.a.o. planer må ha gjennomføringsressurser på lik linje
med at en bil må ha hjul. Økonomiplanen er handlingsprogrammet til kommuneplanens
samfunnsdel- og arealdel. Dermed skal også alle delplaner være koblet opp mot
økonomiplanen.
5.
Planer skal utformes med tydelig og kortfattet innhold. Språket skal være enkelt slik at
planinnholdet blir lett tilgjengelig og forståelig
6.
Planleggingen skal bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til planens karakter og dens konsekvenser for mennesker,
miljø, samfunn og natur.
7.
Kommunedelplaner skal evalueres og evt. revideres hver valgperiode, herunder må det
vurderes om disse kan slås sammen med andre delplaner eller inngå som del av
kommuneplanens samfunns- og arealdel. Handlingsprogrammet i kommunedel-planene
skal imidlertid rulleres hvert år og samsvare med økonomiplanen og kommuneplan.
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FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål12 er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Regjeringen forventer13 at kommunene operasjonaliserer disse målene.
Følgelig har kommunestyret i planstrategien bestemt at vi skal ha med bærekraftmålene i all
planlegging. For oppvekstsektoren vi disse målene være de som er mest aktuelle:

6 Ambisjonsnivå
Det vil alltid være en mer eller mindre avstand mellom behov/ønsker og det vi faktisk kan få til ut fra
tilgjengelige ressurser. Derfor må politikerne prioritere. Planen viser først og fremst retningen: hva
politikerne må ha i tankene når de prioriterer tiltak. Tiltakene skal inn i handlingsprogrammet og det
må angis hvilke år ressursene tenkes satt inn. Det er helt avgjørende at handlingsprogrammet er
synkronisert med kommunens økonomiplan. Ambisjonsnivået er at vi både skal drive sektoren
forsvarlig, dvs. i henhold til lover og forskrifter. Dernest skal sektoren drives bærekraftig dvs.
at vi skal ha ressurser over tid til å drive tilbudene.

7 Formål med planarbeidet
7.1 Bakgrunn
I Hadsel har vi tidligere hatt et stort fokus på skolestruktur og skolebygg. Selve innholdet i skolen har
dessverre vært diskutert relativt lite i det offentlige ordskiftet, noe som kan sies å ha skapt et vakuum.
Det er derfor et lokalt behov å se mer på skolenes innhold, og dette den hovedsakelige drivkraften bak
ny oppvekstplan.
Andre drivkrefter er de nye læreplanene i Kunnskapsløftet 202014 som kom høsten 2020 i kjølvannet
av Meld. St. 28 ( 2015-2016) Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet15.
Regjeringen foreslo derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre
Se FN: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
Se Regjeringen, Nasjonale forventninger til planleggingen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-ogkommunal-planlegging-20192023/id2645090/
14 Se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
15 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
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forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.
Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på kunnskapsløftet, og på den
måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever. Kunnskapsløftet 2020 utfordrer derfor Hadsel
til å tenke nytt og bredere når vi skal formulere skolens innhold, bl.a. med å innta folkehelse- og
kulturaspektet i langt større grad. I tillegg legger læreplanene opp til å koble skolene enda nærmere
lokalsamfunnet enn tidligere.
Grunnopplæringen i Norge samler barn, unge og voksne med ulik bakgrunn og ulike for utsetninger,
styrker og utfordringer i ett felles utdannings- system. Målene og prinsippene for grunnopplæringen er
de samme for alle, men veien til målene vil ikke være lik. Regelverket for grunnopplæringen må gi
tilstrekkelig fleksibilitet slik at elever, lærlinger, lærere, kommuner og fylkeskommuner får anledning til
å finne den veien som vil være best. Samtidig skal regelverket ivareta behovene til barn, unge og
voksne i grunnopplæringen og sikre størst mulig grad av likhet og likeverdig behandling. Ny
opplæringslov vil plassere ansvaret i loven på riktig sted og den nye loven skal være mer
brukervennlig og anvendbar. Ny opplæringslov vil sendes ut på ny høring våren 2021, planlagt vedtatt
fra 2023.
Videre må fremheves Meld. St. nr. 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO»16. Meldingen går ut på å ha en barnehage og skole/sfo som gir muligheter
for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og
fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats. Regjeringen vil i
stortingsmeldingen legge til rette for at kompetansen kommer tett på barna og elevene. De vil blant
annet styrke det tverrfaglige samarbeidet og setter i gang et varig kompetanseløft på det
spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.
Regjeringen vil også legge til rette for et mer likeverdig SFO-tilbud, og at flest mulig skal kunne gå på
SFO, uavhengig av bakgrunn. SFO sitt potensiale som inkluderende og arena er betydelig, Redusert
foreldrebetaling for barn i 1. - 4. klasse og gratis SFO for elever med særskilte tiltak fra 5. klasse og
oppover er tiltak for å motivere til økt bruk av SFO. Høsten 2021 er det forventet at ny rammeplan for
innholdet i SFO17, noe som får konsekvenser for innholdet i SFO.
Barnehagen er en frivillig del av utdanningsløpet, men enhver godkjent barnehagene er en
pedagogisk institusjon som skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling18. Drift og barnehagens innhold er regulert i barnehageloven med
forskrift; Rammeplanen for barnehagene19. Senest 01.01.2021 ble barnehageloven revidert, med
tydeliggjøring av barnehageeiers plikt til forsvarlig barnehagemiljø, for barns rett til å være i et miljø
uten krenkelse fra andre barn eller voksne. Barnehagene utvikles kontinuerlig med stadig økte krav til
kvalitet.
Barnehagesektoren i Hadsel kommune består som tidligere nevnt av tre kommunale og åtte private
barnehager. Kravet om likeverdig barnehagetilbud for alle barn krever systematisk og inkluderende
samarbeid mellom kommunale og private barnehager. Kommunen som barnehagemyndighet skal
opptre slik at habilitet og lojalitet oppleves trygg uansett eierform, med fokus på kvalitetsutvikling i et
helhetlig perspektiv til det beste for barna20. Således kan oppvekstplan bidra til dette arbeidet.
Kulturarbeid i dag kobles sterkere og sterkere opp mot folkehelse, men også andre relevante områder
som f.eks. næringsutvikling er inne i bildet. Disse koblingene er gunstige for utvikling av en god- og
fremtidsrettet kulturpolitikk for Hadsel, spesielt koblingen mot folkehelse der kommunen har et juridisk
ansvar for å fremme befolkningens folkehelse21. Det politiske utgangspunktet for kulturarbeidet i landet
er formulert i Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida22. Dernest vil
Fylkesplan for Nordland23 influere på arbeidet med ny oppvekstplan. I skrivende stund arbeider
Regjeringen med en ny barne- og ungdomskulturmelding24 som forventes ferdig våren 2021. Denne
Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
Høring: Nasjonal rammeplan for SFO https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/hoering-nasjonal-rammeplan-for-sfo/
Se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/
19 Se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
20 Se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/
21 Se folkehelseloven §§ 4 & 7: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
22 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20182019/id2620206/
23 Se Nordland fylkeskommune: https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/
24 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/arbeidet-med-barne--ogungdomskulturmelding/id2639717/
16
17
18
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sammensatt med resultater fra «Ung-Data»25 og andre kilder vil på mange måter muliggjøre en
tydeligere satsning på barn & unge i Hadsel. Sist, men ikke minst må fremheves «Den kulturelle
skolesekken» som har sitt utgangspunkt i St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for
framtiden26. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i
Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. I ordningen ligger klare koblinger til
læreplanene, og således er det naturlig at ordningen også planfestes i større grad.

7.2 Hva et planprogram må inneholde
Dette dokumentet er et planprogram – en slags «oppskrift» på den videre planleggingen frem til ny
oppvekstplan. I plan- og bygningsloven (pbl) § 4-1 står at her må utarbeides planprogram for planer
som kan ha vesentlige virkninger for bl.a. samfunn. Vi tror denne planen vil medføre gi slikt og dermed
blir planprogram lovpålagt gjennom pbl. §§ 4-1 og 11-3. Dette må et planprogram inneholde, jf. pbl. §
4-1:
• Formålet med planarbeidet
• Planprosess m/ frister og deltakere
• Opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
• Hvilke alternativer som vil bli vurdert
• Behov for utredninger

7.3 Formålet med planarbeidet
•
•

•
•

Lage en oppvekstplan for Hadsel som tar utgangspunkt i nasjonale, regionale og lokale
forhold og som er i samsvar med gjeldende lovverk med forskrifter.
Lage en oppvekstplan som er bærekraftig. Med forsvarlig menes at arbeidet innenfor sektoren
i det minste skal være i samsvar med lover og forskrifter. Arbeidet innenfor området må også
være økonomisk, faglig og strukturelt bærekraftig. Bærekraftig betyr at ressursene på sikt skal
være til stede og på en slik måte at kommunen i størst mulig grad får langsiktige og
forutsigbare løsninger.
Lage en oppvekstplan med klare mål og prioriteringer som må til for å komme dit vi vil, og få
de resultatene vi ønsker
Fremskaffe et saklig og relevant kunnskapsgrunnlag om lokale utfordringer og finne løsninger
på disse som materialiseres i et realistisk handlingsprogram som skal rulleres hvert år.
Handlingsprogrammet skal angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller
mer. Programmet skal revideres årlig, jf. pbl. 11-2 tredje avsnitt. Viktig å være oppmerksom på
at handlingsprogrammet MÅ være knyttet til økonomiplanen, jf. pbl. 11-3 andre avsnitt.

8 Mål
Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede politiske retninger for området, og målformuleringen i
den nye planen må være i henhold til dette. I oppvekstplanen er det en målsetning om å beskrive
forhold som ivaretar:

8.1 Barnehage og skole
•
•
•
•
•
•

25
26
27

28

Vi skal sikre et forsvarlig tilbud både økonomisk, faglig, pedagogisk og sosialt
Driften av enhetene skal ha sitt verdigrunnlag i henhold til overordnet del av læreplanen
(LK20) og rammeplanen for barnehagene
Vi skal ha helsefremmende skoler og barnehager
Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å
styrke elevenes læring og utvikling.
Vi skal drive aktiv forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn27
Vi skal arbeide mot vold i nære relasjoner28

Se Ung data: https://www.ungdata.no/
Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-8-2007-2008-/id492761/
Målet er klart knyttet opp mot modellen «Æ e mæ» utviklet av Sortland kommune. https://æemæ.no/

Målet er klart knyttet opp mot ny Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner med handlingsplan for Hadsel:
https://www.hadsel.kommune.no/vedtatte-planer.351832.no.html
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8.2 Kultur
•
•
•
•
•
•

•

Vi skal være en aktiv tilrettelegger for å stimulere til et variert og godt kultur- og fritidstilbud for
alle.
Vi skal sikre ungdommene arena for positiv utvikling
Vi skal stimulere til kulturbasert- og bærekraftig næringsutvikling i et samspill mellom lokale og
regionale aktører
Vi skal bidra til å gi befolkningen tilgang til kunst- og kulturuttrykk
Vi skal opprettholde- og videreutvikle kulturskoletilbudet
Vår idrettspolitikk skal bidra til at innbyggerne har et bredt spekter av lokalt forankrede
aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten
for egenorganisert aktivitet
Vi skal fremme det enkle friluftslivet der naturopplevelser og fysisk aktivitet står sentralt for
fremme av helse, trivsel og kunnskap om- og gode holdninger til naturen

8.3 Kultur – kulturminner og kulturmiljø
Viktig å legge merke til at dersom formannskapet velger å utarbeide en ny kulturminneplan for
kommunen vil kap. 8.3 ikke være like aktuell for oppvekstplanen.
• Vi vil at kulturmiljøet skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom en helhetlig
samfunnsplanlegging
• Vi vil at et mangfold av kulturmiljøet skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse
og bruk

9 Planstruktur
Planen skal29:
• Ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for sektoren som helhet og sektorens
organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for
utviklingen i kommunen.
• Være grunnlag for sektorens planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for
hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og
ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.
• Ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer.
Handlingsdelen skal revideres årlig
Den fremtidige planen vil få følgende planstruktur, jf. pbl. kapittel 11:
1. Beskrivelse av utfordringer (statistikk og utdypinger lages i vedlegg til planen)
2. Mål, strategier og evt. retningslinjer som følge av utfordringene (her legges den politiske
kursen)
3. Handlingsdel/handlingsprogram der tiltak prioriteres og finansieres. Tiltak uten finansiering i
økonomiplanen føres på egen liste.

10 Behov for utredninger
Alt henger mer eller mindre sammen, men vi kan ikke planlegge for alt i en oppvekstplan. Vi velger
derfor å avgrense- og derfor ta utgangspunkt i det vi har, og de utfordringer vi ser og vil møte i
framtiden. En ting er i alle fall sikkert: Vi kan ikke drive oppvekstsektoren slik vi «alltid har gjort». Vi må
følge med i samfunnsutviklingen noe som er helt sentralt, spesielt innenfor skole- og barnehage.
Vi må finne ut hvor vi står før vi tar veien videre. I beskrivelsen av utfordringer må relevante data
fremskaffes, og disse bør være etterprøvbare. Viktig at vi har en felles forståelse av hva vi ser. Ut fra
utfordringsbildet drøftes- og foreslås politiske mål, strategier og evt. retningslinjer. Dette er politikk.
Dernest utformes tiltak, det kan være konkrete tiltak med tidsavgrensning, tjenester o.a.

29

Jf. plan- og bygningsloven § 11-2: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-2#KAPITTEL_2-4-2
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11 Planprosess
Planprosessen og de resultater denne gir må følge kvalitetskravene i kap. 2.1

11.1 Organisasjonsstruktur for planarbeidet
Kommunestyret har øverste ansvar for kommuneplanarbeidet med følgende oppgaver:
• Vedtar oppvekstplanen
Formannskapet er politisk styringsgruppe med følgende oppgaver:
• Vedtar utleggelse av høringsutkast til planprogram
• Fastsetter planprogram
• Vedtar utleggelse av høringsutkast til kommunedelplan
• I egenskap av å være styringsgruppe kan formannskapet foreta nødvendige prosessledende
beslutninger der de ser dette som nødvendig.
• Innstille til kommunestyret i sluttbehandlingen av delplanen
Arbeidsgruppa er en administrativ gruppe som er sammensatt av- og som skriver for
kommunedirektøren. Gruppa skal bestå av fagfolk med nødvendig kompetanse til å sette sammen en
plan som tilfredsstiller både innholdsmessige- så vel som prosessuelle forhold slik loven krever og
kvalitetskravene i planstrategien anviser. Gruppas mandat er å skaffe tilstrekkelig beslutningsgrunnlag
slik at kommunedirektøren kan legge frem en sak for politisk behandling som er forsvarlig utredet etter
kommuneloven og i henhold til øvrige overordnede føringer. Arbeidsgruppa må ha frihet til å
konsultere andre i prosessen, det være seg fagpersoner, interesseorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner eller andre.

11.2 Framdriftsplan
Da utarbeidelsen av planer er dynamiske prosesser som involverer en lang rekke parter, vil
framdriftsplaner ofte måtte justeres etter hvert som arbeidet skrider fram. Denne framdriftsplanen gir
derfor først og fremst et bilde på planarbeidets varighet under forutsigbare omstendigheter.
2021
Des

Nov

Okt

Sep

Aug

Jul

Jun

Mai

Apr

Mar

Feb

JAn

Milepæl/måned:
Arbeidsgruppa behandler forslag til planprogram
Behandling av forslag til planprogram/ varsel om
planoppstart – sektorutvalg & formannskapet
Offentlig ettersyn av planprogram, 6 uker.
Arbeidsgruppa behandler innspill til planprogram
Fastsettelse av planprogram –
sektorutvalg & formannskapet
Utarbeiding av planforslag
1. gangs behandling sektorutvalg & formannskapet
Offentlig ettersyn, 9 uker
Arbeidsgruppa behandler innspill til plan og evt.
foreslår korreksjoner i planen ovenfor politisk miljø
Sluttbehandling - sektorutvalg, formannskap og
kommunestyret

I juni 2021 vil et forslag til oppvekstplan være noenlunde klart. Det må da også være klart hvilke tiltak i
handlingsprogrammet vi tar sikte på å ha med i styringsdokumentet. Ikke-finansierte tiltak må stå på
en liste over uprioriterte tiltak. Når planen endelig vedtas i november 2021 må prioriteringene
samsvare med styringsdokumentet.

11.3 Opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt
Utformingen av framtidens Hadsel er et felles ansvar selv om det er kommunestyret som formelt eier
kommunens planer. Derfor må alle enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner få anledning til å
delta slik at de kan påvirke beslutningsprosessen. Det er dette som kalles medvirkning, og det er også
lovpålagt. Medvirkning er merdemokrati – den skal ikke erstatte det politiske systemet, den skal
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heller ikke gå foran, men den skal bidra ovenfor beslutningstakerne slik at de får innspill til å fatte
vedtak som har en best mulig lokal forankring.
Gode innspill til planleggingen kan bidra til å få frem ulike syn og interesser som ellers ikke ville
kommet fram. Medvirkning kan fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk
deltakelse i lokalsamfunn. Samtidig er medvirkning ressurskrevende, både i forhold til organisering og
oppfølging. Muligheten for å påvirke planarbeidet er størst i begynnelsen, men engasjementet er
vanligvis størst nå planen er på sitt mest konkrete, altså når det nærmer seg vedtak.
Barn, unge og planlegging
Barn og unge må involveres i alle saker som angår dem, også i kommunens planlegging. Staten har
derfor utarbeidet egne rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging30.
De nasjonale målene er å:
• sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger,
og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med
eksisterende kunnskap om barn & unges behov.
• ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan
gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn.
Formålet med retningslinjene er å:
• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven.
• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin
løpende planlegging og byggesaksbehandling.
• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser
Hvilket betyr at barn- og unge må involveres i arbeidet med en ny oppvekstplan.

11.4 Klar-språk
Planen bør utformes med et folkelig språk slik at den blir inkluderende og kommuniserer godt med
politikere, innbyggerne og andre. Vi legger derfor opp til å utforme planen ut fra språkrådets «Klart
språk-plakat»31, slik at innbyggerne lettere kan sette seg inn i planen. Klart språk fremmer demokratiet
og rettssikkerheten, klart språk sparer tid og penger og klart språk skaper tillit.

11.5 Offentlig ettersyn av planprogram
•
•

Behandlingsrekkefølge: Ungdomsrådet - hovedutvalg for oppvekst - formannskap
Når formannskapet har gjort sitt vedtak om planoppstart/ettersyn planprogram:
o Kunngjøring i Bladet Vesterålen avis og på kommunens hjemmeside og i sosiale
medier kommunen benytter
o Brev til overordnede myndigheter og aktuelle organisasjoner
o Høringsfrist: 6 uker

11.6 Utarbeiding av planforslag
•
•
•
•

Arbeidsgruppen innhenter aktuelt kunnskapsgrunnlag
Arbeidsgruppen tolker dataene og ved behov trekker inn andre i dette arbeidet
Evt. tematiske særmøter med aktuelle parter
Formulere et utkast til planforslag

11.7 Offentlig ettersyn av forslag til ny kommunedelplan
•
•

30
31

Behandlingsrekkefølge: Ungdomsrådet - hovedutvalg for oppvekst - formannskap
Når formannskapet har gjort sitt vedtak om planoppstart/ettersyn planprogram:
o Kunngjøring i Bladet Vesterålen avis og på kommunens hjemmeside og i sosiale
medier kommunen benytter
o Brev til overordnede myndigheter og aktuelle organisasjoner
o Informasjons- og rådgivningsmøter med ungdomsråd aktuelle organisasjoner og
arbeidstakerorganisasjoner

Se Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146
Se språkrådets «Klarspråk»-plakat: http://www.sprakradet.no/Klarsprak/skrivehjelp/Skriverad/Vaer-klar/
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o

Høringsfrist: 6 uker

11.8 Behandling av innkomne innspill
Innkomne innspill skal behandles. Først skal det drøftes, så skal det vises i hvilken grad det har blitt
vektlagt – slik:
• Innspillet tas til følge
• Innspillet tas ikke til følge ut fra en oppgitt begrunnelse
• Innspillet tas delvis til følge ut fra en oppgitt begrunnelse
Innspill og merknader blir behandlet i samlet saksfremstilling til politisk nivå, enten tematisk eller hvert
innspill hver for seg. De som har levert innspill får tilsendt egen saksutskrift når saken er avgjort.

11.9 Klagerett
Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og §
11-15, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under
definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.
Kommunedelplanen, når den er vedtatt, er å anse som en utdyping av kommuneplanen. Delplanen er
således heller ikke utrustet med klagerett, jf. pbl. § 11-15 siste avsnitt.
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12 Rammebetingelser og forutsetninger
Aktuelle lover
•
•
•
•
•
•
•

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven)
LOV-2005-06-17-64 Lov om barnehager (barnehageloven)
LOV-2011-06-24-29 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV-2009-12-18-131 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Viktige nasjonale rammer og føringer
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen),
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12.juni 2015. T-1497,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
Meld. St. 28 ( 2015-2016) Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
Fagfornyelsen, nye læreplaner,
se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
Meld. St. nr. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
Rammeplanen for barnehager,
se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
Kvalitetssystemet for barnehager,
se Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/
Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtiden,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20182019/id2620206/
St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for framtiden,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-8-2007-2008-/id492761/
Den nye barne- og ungdomskulturmeldingen (under arbeid),
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/arbeidet-med-barne--ogungdomskulturmelding/id2639717/
Rikspolitiske retningslinjer for barn- og planlegging,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/barnplanlegging-byggesak/id418042/
Ung Data,
se Ung Data: https://www.ungdata.no/
Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/folkehelsemeldingen--mestring-ogmuligheter/id2403403/
Regjeringens handlingsplan for universell utforming,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-for-universell-utforming2/id2473299/sec1?q=Universell%20utforming#match_0
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--ogtransportplanlegging/id2001539/

Viktige regionale rammer og føringer
•
•
•
•
•

Fylkesplan for Nordland 2013-2025.
Se Nordland fylkeskommune: https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/regional-planlegging/fylkesplan/
Regional transportplan for Nordland.
Se Nordland fylkeskommune: https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/
Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 «Kilder til livskvalitet»
Se Nordland fylkeskommune: https://www.nfk.no/_f/p34/i8fdd5052-9a5a-43f8-a807-6cb51305af1b/regional-folkehelseplan-nordland2018-2025.pdf
Modellen for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn «Æ e mæ» utviklet av Sortland kommune.
Se: https://æemæ.no/
Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner med handlingsdel for Hadsel kommune
Link: https://www.hadsel.kommune.no/vedtatte-planer.351832.no.html

Viktige lokale rammer, føringer og aktuelle planer
•
Kommuneplanens samfunnsdel 2007-2017 (under revisjon pr. 4/12-2020)
•
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (under revisjon pr. 4/12-2020)
•
Kommunedelplan, folkehelseplan (under utarbeidelse pr. 4/12-2020)
•
Kommunedelplan, frivillighetsplan (under utarbeidelse pr. 4/12-2020)
•
Kommunedelplan, plan for omsorgstjenesten i Hadsel kommune 2017-2026
•
Kommunedelplan, skolebruksplan 2016-2026
•
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2026
•
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser (erstattes av ny folkehelseplan som er under utarbeidelse)
Planene kan leses ved å besøke kommunens hjemmesider. Link: https://www.hadsel.kommune.no/vedtatte-planer.351832.no.html
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13 Politisk behandling
Varsel om planoppstart & planprogram til høring
(Red.anm. Her kommer formannskapets vedtak når det er klart)
Stadfesting av planprogram
(Red.anm. Her kommer formannskapets vedtak når det er klart)
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14 Adresseliste
Adresselisten er basert på flere kilder. Dersom her er feil eller mangler i lista ønsker vi melding om
dette.
STATSFORVALTEREN I NORDLAND
sfnopost@statsforvalteren.no
HADSEL KOMMUNE - Kommuneoverlegen
Ingebjorn.Bleidvin@hadsel.kommune.no
HADSEL KOMMUNE – Råd for mennesker med kateadolfsen@yahoo.no
nedsatt funksjonsevne
HADSEL KOMMUNE – Ungdomsrådet
benedicte.dahl-idigo@hadsel.kommune.no
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
post@nfk.no
NORDLAND POLITIDISTRIKT
post.nordland@politiet.no
SAMETINGET
samediggi@samediggi.no
AKTUELLE ARBEIDSTAKERORGANISASJONER
FAU VED SKOLENE
ELEVRÅD VED SKOLENE
SU VED BARNEHAGENE
HADSEL HISTORIELAG
MUSEUM NORD
IDRETTSRÅDET
LOKALUTVALG
VELFORENINGER
PPD
VESTERÅLEN BARNEVERN
BUP (NORDLANDSSYKEHUSET)
HADSEL SANG- OG MUSIKKRÅD
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