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Bakgrunn for arbeidet med kommuneplanen

Fra intensjonsavtalen mellom 
Eide og Fræna, signert 24. mai 
2016:

«En ny kommuneplanprosess 
(samfunns- og arealplan) må settes i 
gang tidlig i den nye kommunen. 
Denne vil danne grunnlaget for 
framtidig tjenestestruktur, og sikre 
høring og involvering av innbyggere 
og andre aktører».



Planprogrammet
• Formålet med planen

• Føringer og forventninger

• Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

• Medvirkning, dialog og fremdrift



Nasjonale og regionale føringer 
og forventninger

Fra regjering, 
fylkesmann og 

fylkeskommune



Egne føringer til kommuneplanarbeidet



Hvorfor lager vi en kommuneplan?

▪ Kommunens overordnede plan

▪ Viktigste politiske styringsdokumentet

▪ Utvikle en kommune der:
▪ innbyggerne opplever «bo- og blilyst»

▪ næringslivet kan etablere og utvikle seg, skape arbeidsplasser

▪ det er et mangfoldig aktivitetstilbud og høy deltagelse

▪ bærekraftsmålene er en del av grunnlaget for 
samfunnsutviklingen



Bred involvering og medvirkning

Hustadvika Næringsforum

Reiseliv
Ungdomsskolene Fræna VGS

Ungdomsrådene Eldrerådene
Rådene for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne

Idrettsrådene 

Naturvernorganisasjonene

Friluftslivsorganisasjonene

Folkemøter: Eide - Bud – Vevang –

Elnesvågen – Malmefjorden - Jendem

Bondeorganisasjonene

Bygdekvinnelagene
Kultur og frivillighet

«Gjestebud», «ordførerne har 

utetime»
Livssynsorganisasjonene



Folkemøter



Møter med landbruk og næringsaktører



Rundreise på 
alle ungdoms-

skolene



FNs bærekraftsmål



Bærekraftsmålene sine tre dimensjoner



Seks gjennomgående hensyn

• folkehelse 

• klima og miljø 

• areal 

• likeverd 

• innovasjon 

• beredskap



1. Samfunnsutvikling
MÅL: 

Hustadvika kommune er et fremtidsrettet samfunn som 
ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og 
som har levende lokalmiljøer. 

Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og 
besøksattraktivitet. 

Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!

1.1. I Hustadvika kommune har 
innbyggerne god livskvalitet gjennom 
hele livet 

1.2. Hustadvika kommune har gode og 
livskraftige bygdesamfunn og 
tettsteder 

1.3. Hustadvika kommune har et attraktivt 
og levende kommunesenter 

1.4. Hustadvika kommunes arealutvikling 
muliggjør vekst og ivaretar samtidig 
natur- og rekreasjonsverdier for 
framtidige generasjoner 

1.5. Hustadvika kommune har en 
befolkningsvekst som gir mangfold og 
balanse mellom ulike aldersgrupper 

1.6. Hustadvika kommune har trygge, 
sunne og attraktive bomiljø for alle i 
hele kommunen 

1.7. Hustadvika kommune har et levende 
og åpent lokaldemokrati som bidrar 
til helhetlige, forutsigbare og 
fremtidsrettede løsninger 

 



2. Arbeid og næring

MÅL: 

Hustadvika 
kommune har et 
økonomisk og 
miljømessig 
bærekraftig 
næringsliv og høy 
sysselsetting.

1.1. Hustadvika kommune har høy 
sysselsetting 

1.2. Hustadvika kommunes næringsliv har 
god innovasjonskraft og vekstevne 

1.3. Hustadvika kommune har et 
ressursbasert næringsliv som er 
miljøvennlig og tilpasset kommunens 
egenart 

1.4. Næringsutviklingen ivaretas på en 
bærekraftig måte 

1.5. Hustadvika kommune er en del av 
Molderegionen  

1.6. Administrasjonen i Hustadvika 
kommune er åpen og tilgjengelig for 
innbyggerne 

 



3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv
MÅL: 

Hustadvika kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som 
engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. 

Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsatt 
bidragsyter i lokalsamfunnet. Hustadvika kommune ivaretar 
vår felles kulturarv.

1.1. Hustadvika kommune har et levende 
kulturliv hele året – som bidrar til 
livskvalitet og tilhørighet 

1.2. Hustadvika kommune har kunnskap 
om lokal kulturarv 

1.3. Hustadvika kommune legger til rette 
for idrett og fysisk aktivitet for alle  

1.4. Hustadvika kommune tilrettelegger 
for naturopplevelser og rekreasjon for 
alle, både på fjellet, i strandsonen og i 
nærmiljøet 

1.5. Hustadvika kommune stimulerer til 
økt frivillighet innen kulturliv, idrett 
og humanitær virksomhet 

1.6. Hustadvika kommune tilrettelegger 
for at alle trossamfunn og ikke-
religiøst samfunn er integrert i 
samfunnslivet 

 



4. Helse
MÅL: 

Innbyggerne i Hustadvika kommune opplever 
mestring og livskvalitet i hverdagen, samt 
kvalitet på kommunens helse-, sosial og 
omsorgstjeneste.

1.1. Hustadvika kommune preges av 
folkehelsearbeid i alle enheter 

1.2. Hustadvika kommune planlegger og 
gjennomfører helse-, sosial og 
omsorgstjenestene etter brukerens 
behov 

1.3. Hustadvika kommune sine helse-, 
sosial og omsorgstjenester planlegges 
og gjennomføres med kvalitet 

1.4. Hustadvika kommune styrker 
innbyggernes mestring i alle livsfaser 

1.5. Hustadvika kommune samarbeider 
med frivilligheten 

 



5. Oppvekst
MÅL: 

Barn og unge i Hustadvika 
kommune har en trygg, sunn og 
utviklende oppvekst som gjør at 
alle får et godt voksenliv med 
deltakelse i samfunns- og 
arbeidsliv.

1.1. I Hustadvika kommune opplever barn 
og unge trygghet, mestring, utvikling 
og læring 

1.2. Arbeidet med barn og unge i 
Hustadvika kommune bidrar til 
utjevning av sosiale helseforskjeller, 
samt til å redusere konsekvenser av 
økonomiske forskjeller blant 
barnefamilier 

1.3. Hustadvika kommune fremmer god 
livskvalitet 

 



6. Samferdsel og infrastruktur

MÅL: 

Hustadvika kommune har en 
fremtidsrettet infrastruktur og et 
transportsystem som er 
brukervennlig og miljøvennlig

1.1. Hustadvika kommune har et 
transportsystem som er trafikksikkert 
og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet 

1.2. Hustadvika kommune har et 
transportsystem som gir god 
framkommelighet, effektiv 
kommunikasjon mellom de ulike 
delene av kommunen, og som ivaretar 
samfunnssikkerheten 

1.3. Hustadvika kommune har en sikker 
vannforsyning med tilstrekkelig 
kapasitet og god kvalitet 

1.4. Hustadvika kommune har et 
velfungerende avløps- og 
overvannsystem 

1.5. Hustadvika kommune har 
bærekraftige avfallsløsninger som 
ikke bidrar til forurensing av miljøet 

1.6. Hustadvika kommune har god nett-
dekning med høy kapasitet i hele 
kommunen 

1.7. Hustadvika kommune har 
miljøvennlige og funksjonelle 
offentlige bygninger  

 



7. Natur og miljø
MÅL: 

Hustadvika kommune forvalter natur- og 
miljøverdier langsiktig, og fører en bærekraftig 
arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger 
samfunnet.  

1.1. Hustadvika kommune reduserer 
klimagassutslipp 

1.2. Hustadvika kommune tilpasser seg 
forventede klimaendringer 

1.3. Hustadvika kommune har jord, vann 
og luft med gode miljøkvaliteter 

1.4. Hustadvika kommune bevarer 
naturmangfoldet og verdifull natur 

1.5. Hustadvika kommune forvalter 
naturressurser bærekraftig og 
langsiktig, med et særskilt fokus på 
langsiktig vern av arealer til 
matproduksjon 

 



8. Kommuneorganisasjonen
MÅL: 

Hustadvika sin kommuneorganisasjon nyter 
stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver.

1.1.  Hustadvika kommune er en attraktiv 
arbeidsgiver som har meningsfylte og 
trygge arbeidsplasser 

1.2. Hustadvika kommune sine ansatte er 
den viktigste ressursen for å tilby gode 
tjenester til innbyggerne 

1.3. Hustadvika kommune sine ansatte har 
kunnskap og kompetanse som møter 
fremtidens krav  

1.4. Hustadvika kommune har en 
profesjonell forvaltning som levere 
effektive og gode løsninger med høy 
kvalitet og god ressursutnyttelse 

1.5. Hustadvika kommune bruker 
verdiplattformen IDAR 

1.6. Hustadvika kommune har god 
beredskap mot kriser og uønskede 
hendelser 

1.7. Hustadvika kommune har en god 
økonomi som sikrer et godt og stabilt 
velferdstilbud  

1.8. Hustadvika kommune bidrar i 
utviklingen av regionen 

 



Veien videre:
Vedtak i formannskapet: 

«Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika 
kommune 2020-2032 legges ut til offentlig høring og ettersyn, jf. 
plan- og bygningsloven § 11-14.

Fristen for å gi uttale til planen er minst 6 uker. Frist settes til 10. 
august 2020.»

Offentlig høring og ettersyn:
• Til høringsparter, fylket, nabokommuner, ungdomsråd, eldreråd, råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne mm.

Endelig vedtak i kommunestyret - september 2020

Oppstart kommuneplanens arealdel


