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Utvalg
Møtedato
Det faste utvalg for plansaker
11.05.2011
Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Rådmannens forslag:
1. Følgende temaplaner rulleres som vist i utfordringsdokumentet for perioden 2012-2015
-

Trafikksikkerhetsplan (har vært på høring – er ikke vedtatt)
Hovedplan vann og avløp
Bedre tilgjengelighet i strandsonen
Klima- og energiplan

2. Det faste utvalg for plansaker prioriterer følgende tiltak som innspill til arbeidet med
handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 2012-2015.

Sammendrag:
Utfordringsdokumentet 2012-2015 er en sammenstilling av hver enkelt virksomhets behov og
ønsker de nærmeste 4 årene. Utfordringsdokumentet er starten på høstens arbeid med
handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. Hovedutvalgenes behandlinger går som innspill
til strategikonferansen 2011.
I gjeldende økonomiplan ligger det inne driftsreduksjoner på kr 6 mill. i 2011 økende til kr 12
mill. i 2014. Det kommende arbeidet med økonomiplan og budsjett vil vise om det blir behov
for å justere dette.
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Saksutredning
Dokumenter i saksmappe:
Vedtatt handlingsprogram, økonomiplan og budsjett for 2011-2014.
Vedlegg:
Utfordringsdokument for 2012-2015.
Bakgrunn for saken:
Utfordringsdokumentet er en sammenstilling av alle virksomhetenes behov de nærmeste 4
årene. Utfordringsdokumentet rulleres hvert år som en innledning til arbeidet med
handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. Hovedutvalgene inviteres til å fatte vedtak om
rullering av temaplanene samt foreslå driftsforbedrende tiltak/nye tiltak for kommende 4årsperiode. Hovedutvalgenes behandlinger går videre som innspill til strategikonferansen
2011.
HMK og FUP inviteres til å behandle utfordringsdokumentet for følgende virksomheter:



Arealplan og byggesak
Eiendom og kommunalteknikk

Faktiske opplysninger:
Utfordringsdokumentet er ikke uttømmende. Her trekkes frem de viktigste punktene innenfor
blant annet følgende tema:





Kommuneplanen 2009-2020
Temaplaner
Nye statlige pålegg
Andre viktige utfordringer

Det faste utvalg for plansaker inviteres til å prioritere de viktigste utfordringene innenfor sitt
ansvarsområde.
I utfordringsdokumentet har den enkelte virksomhet innarbeidet handlingsdelene fra gjeldende
temaplaner. Handlingsdelene omfatter mål/strategier, tiltak/virkemidler og kostnader uten at
det er gjort noen nærmere prioritering. Alle handlingsdelene er oppdatert slik at det
gjennomførte tiltak er tatt ut og eventuelt nye er føyd til. Alle temaplaner gjengitt i
utfordringsdokumentet blir med dette rullert for perioden 2012-2015.
Presentasjon av utfordringsdokumentet vil bli gjort i HMK/FUP`s møte den 11.05.11.
Hovedutvalgenes forslag går som innspill til strategikonferansen 2011.
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