
Planstatus 

Kommunestyret vedtok i sak 32/16: 

Kommunestyret legger til grunn følgende mål og rammer for arbeidet med 
økonomiplan 2017 - 2020: 

• Tiltak for å oppfylle kommunedelplan Barn & unge, Helse & omsorg og andre 
kommunale planer som er vedtatt eller oppdatert i 2016 presenteres i 
økonomiplanen for 2017 - 2020. 
Tiltak som opprettholder tilfredsstillende kvalitet på tjenestene med mindre ressursbruk 
prioriteres. 
 
Dette arbeidet er godt i gang, men ikke godt nok til at det kan brukes som grunnlag i 
behandlingen av budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020. Kommunens økonomiske 
situasjon, beskrevet i budsjett og økonomiplan, gjør at det må gjennomføres grundige 
vurderinger første halvår 2017. Planene vil være en del av beslutningsgrunnlaget for 
nødvendige prioriteringer/omstilling for å tilpasse kostnaden til inntektene. Rådmannen 
fremmer derfor her kun en oversikt over status planer. Til kommunestyremøtet i juni 2017, vil 
handlingsplaner til vedtatte kommunedelplaner legges fram til behandling. 
 
Listen her viser ikke planer som ikke lenger er aktuelle. 
 
 Plan status framdrift merknad 
1 Overordnede planer    
a Kommuneplan – samfunnsdel 

2013-2025 
vedtatt   

b Budsjett- og økonomiplan 2017-
2020 

 KST desember 2016  

c Kriseplan 2014  vedtatt Rulleres ved behov  
d Kommunal planstrategi 2012-2015 utgått Rulleres i 2017  
e Økonomireglement 2016 vedtatt   
f Reglement for finans- og 

gjeldsforvaltning 2016 
vedtatt   

g Kommuneplan - arealdel 2006 vedtatt Revideres i 2017  
     
2 Kommunedelplaner    
a Kommunedelplan for Barn&Unge 

2015-2025 
vedtatt Handlingsplan, KST juni 

2017 
Prosess fra 
01.2017 

b Kommunedelplan for 
Helse&Omsorg 2015-2025 

vedtatt Handlingsplan, KST juni 
2017 

Prosess fra 
01.2017 

c Kommunedelplan for motorferdsel 
i utmark og vassdrag 2016 

vedtatt   

     
3 Fag- og/eller temaplaner    
a Læringslyst og kvalitet 2014-2022 vedtatt   
b Trafikksikkerhetsplan 2014-2018 vedtatt   
c Næringsstrategier for Hemnes 

kommune 2014-2023 
vedtatt   

d Plan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 2013-2016 

vedtatt Ny plan til behandling i 
2016. 

 

e Boligpolitisk handlingsplan 2013-
2025 

vedtatt   



f Frivillighetsstrategi 2015-2019 vedtatt   
g Kompetanseplan for Hemnes 

kommune 2013-2016 
vedtatt Rulleres i 2017  

h Kompetanseplan for 
Helse&Omsorg 2014 

 Rulleres i 2016 Adm.plan 

i Kompetanseplan for 
Hemnesskolene 2016-2020 

  Adm.plan 

j Leselyst i Hemnes  vedtatt Revidert i 2016  
k Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 
vedtatt   

l Lønnspolitisk plan 2016-2020 vedtatt   
m HMS-plan 2016 vedtatt Rulleres årlig  
n KPA Bleikvassli 2002 vedtatt   
o KPA Hemnesberget vedtatt Revideres i 2017  
p KPA Bjerka 2015 vedtatt   
q KPA Korgen 2016 vedtatt   
r KPA Finneidfjord 2004 vedtatt Revideres i 2017  
s Detaljregulering Røsvassbukta 

Nord 2016 
vedtatt   

t Detaljregulering Solheim 2016 vedtatt   
u Hovedplan vannforsyning vedtatt   
v Hovedplan avløp vedtatt  Hand. plan 

vedtatt  2016 
w Hovedplan veg vedtatt   
     
 


