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Visjon:
«Stolt og kraftfull»

Hustadvika kommune
Vedtatt: ............... i sak 2018/........

1. Forord
Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å
utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene.
Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og
administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Teknisk, miljø og
næring.
Retningsangivelsene skal være på overordnet nivå, og ha et helhetsperspektiv.
I arbeidet med planen har arbeidsgruppen ivaretatt medvirkning ved og invitert
inn andre aktører i prosessen, samt lagt plandokumentet ut på høring.

Foto nr. 1: Hustadvika kommune (Google Earth)
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2.

Prioriterte overordnede
retningsangivelser

Illustrasjon nr. 1: Visjon og verdier

Følgende er gjeldene for
Hustadvika kommune;
a. Alt vi foretar oss er bærekraftig i
et miljøperspektiv.
c.

b. Næringsutvikling med stort fokus
på landbruk, steinindustri og
utnytting av ressursene i kyst og
sjøområdene.

Må identifisere /beskrive
overordnede retnings angivelser for kommunen
som organisasjon og som
samfunn.

c. Er den foretrukne bokommunen
d. Har kompetente fagfolk som er
effektive og yter kvalitativt gode
tjenester, og benytter framtidens
teknologi
e. Er åpen og tilgjengelig for
innbyggerne.

3.

Viktige planforut setninger

I arbeidet med retningsplanen har vi
vektlagt følgende planforutsetninger:
a. Overordnet visjon for
fagområdene (Teknisk, miljø og
næring:)
«Stolt og kraftfull»
b. Felles verdier (IDAR) for
Hustadvika kommune. Alt arbeid
vi gjør skal bygge på, samt være
preget av grunnverdiene i IDAR
(Imøtekommende, Dyktig,
Ansvarlig, Respektfull).

4. Retningsplaner for ulike
fagområder
På kommunalt nivå blir det nå
utarbeidet tre ulike retningsplaner som
dekker hele kommunens virksomhet.
Denne retningsplanen omhandler kun
fagområdet Teknisk, miljø og næring.
Arbeidsgruppen som har utarbeidet
planen, har bestått av medlemmer fra;
næringsliv, administrasjon, tillitsvalgte
og politikere.

5.0 Beskrivelse av de ulike
retningsangivelser
5.1

Alt vi foretar oss er bærekraftig i
et miljøperspektiv

Bærekraft skal i denne sammenheng
forstås som et begrep som skal ivareta
de miljømessige hensyn, samtidig som
en så langt som forsvarlig,
imøtekommer innbyggerne i Hustadvika
kommune sine behov.
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Viktige prinsipper som skal ivaretas er;








5.2

varsomhet ved risiko, usikkerhet
og irreversible prosesser i
naturen/miljøet. Føre var
prinsippet skal ivaretas.
sikker evaluering av naturverdier
og konsekvenser, slik at planer og
vedtak er kunnskapsbasert.
bevaring av biologisk mangfold
folkelig deltakelse i
beslutningsprosesser
globalt perspektiv, hvor både
miljøet på land, i luft og i sjø skal
ivaretas.

Næringsutvikling med stort fokus
på landbruk, steinindustri og
utnytting av ressursene i
sjøområdene

Hustadvika kommune er største
landbrukskommune mellom Stavanger
og Trondheim. Dette gir kommunen et
fortrinn som det må bygges videre på.

Foto nr. 2: Derinngarden en lokal osteprodusent

Næringen bør styrkes ved å etablere;
- Aktivt jordvern
- Sterke kompetansemiljø /
kunnskapssenter
- Klusterbygging (bonde, forskere
og leverandører)

Foto nr. 3: Melkeroboten gir økt melke produksjon og letter arbeidet til
bonden.

Steinindustrien må ha stort fokus.
På samme måte som landbruk, må
steinindustrien videreutvikles i nært
samarbeid mellom gruve,
steinprodusenter, industri/
forbrukere/forhandlere.
Kunnskapssenter eller et kluster /
klynge etableres / videreutvikles.

Foto nr. 4: Steinindustrien benytter moderne
teknologi til eksempelvis produksjon
av gravmonumenter, fasadestein og
benkeplater.

Hustadvika kommune har en langstrakt
kystlinje, og sjøområdene har et stort
potensiale for fiskeri, oppdrett og
landbasert produksjon av sjømat.
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Foto nr. 5: Modernisering av fiskeflåten blir viktig
også i framtiden. Her en moderne
kombinert ringnotsnurper og tråler.

Foto nr. 6: Tomt for landanlegg for oppdrett i
Harøyssundet

Foto nr. 7: Atlanterhavsvegen et viktig turistmål

Siden Molde kommune i bynære
områder har knapphet på næringsareal,
er det viktig at Hustadvika kommune
legger til rette for næringsutvikling i
samarbeid med Molde kommune.
Vårt fortrinn er at vi per i dag kan tilby
næringsaktører tomtegrunn i rimelig
nærhet til Molde. Dette tilbudet kan
utvides i takt med etterspørselen.

5.3 Er den foretrukne bokommunen
Hustadvika kommune har stor
I tillegg til etablert kaiområde i
utpendling. Dette innebærer at
Harøysundet, bør kommunen bidra for å næringsetablering i Molde også er viktig
få etablert flere kaianlegg.
for Hustadvika kommune. Tilrettelegging
av gode rammebetingelser, må derfor
Næringen blir i stadig større grad
vies stor oppmerksomhet med tanke på
teknologiavhengig. Hustadvika
bolyst i Hustadvika kommune.
kommune må være en sentral
Vi må derfor ha ambisjon om å bli den
samarbeidspart som fremmer denne
foretrukne bokommunen i regionen.
industriens rammebetingelser.
Retningsplanen har ovenfor angitt tre
hovedsatsingsområder. Også annen
næringsutvikling må vies stor
oppmerksomhet. Som eksempel kan
nevnes turistnæringen.

Dette fordrer;
 gode oppvekstmiljø (barnehager,
skoler, trygge skoleveier)
 kulturtilbud
 tilrettelagte rekreasjonstilbud
 attraktive boligtomter med god
infrastruktur
 aktiv markedsføring
 et sterkt og robust
kommunesenter
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Foto nr. 8: Utsikt, gode solforhold og attraktive
uteplasser, er eks. på viktige
bokvaliteter

Dette kan blant annet skje ved at;
 gode digitale løsninger
videreutvikles.
 vi gir god og tilstrekkelig
veiledning til innbyggerne.
 det er åpningstider for publikum
på hverdager mellom
kl. 0800 – 1500
 saksbehandlingen er rask

Illustrasjon nr. 2: God veiledning og rask
saksbehandling

5.4 Kompetanse og teknologi
Kvaliteten på tjenesteutøvelsen er langt
på vei avhengig av kompetansen til den
enkelte arbeidstaker. Hustadvika
kommune skal derfor kjennetegnes ved
at tilsatte i organisasjonen forvalter
kompetanse på høyt nivå. Dette sikres
blant annet ved at organisasjonen har
stor fokus på den enkelte arbeidstakers
kompetanseutvikling.
Videre må vi arbeide for å gjøre
kommunen attraktiv som arbeidsplass.
Generelt vil ansvar og arbeidsmengde
øke i takt med økende krav til
tjenesteutøvelsen. Dette gjelder både
innenfor offentlig forvaltning, og i det
private næringsliv. Derfor er det viktig
at kommunen er en pådriver for at det
legges til rette for at alle deler av
kommunen, til enhver tid benytter best
mulig og kostnadseffektiv teknologi.
Hensikten er å sikre kvalitativt gode
tjenester på en mest mulig effektiv
måte.

5.5 Er åpen og tilgjengelig for
innbyggerne
Ny teknologi har skapt nye
forutsetninger for åpenhet og
tilgjengelighet i forvaltningen.
Denne utviklingen må styrkes i tiden
framover.

6.0 Sluttord
En sentral oppgave i den nye
kommunen, blir å etablere en felles
kultur og en felles identitet.
Arbeidsgruppen har hatt som mål å
identifisere områder som må vies
særskilt oppmerksomhet.
Dette plandokumentet har som
ambisjon å angi retninger på overordnet
nivå.
For å realisere innholdet i de fem
satsingsområdene, må det utarbeides
egne strategier innenfor hvert enkelt
felt.

*

Tegninger med illustrasjoner til tekst, er
laget av Thomas H. Aakvik
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