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1 Formålet med kommunal planstrategi  

– prioritering av kommunens planbehov i valgperioden 

 
Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke 

planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for den ønskede 

utviklingen i kommunen. Kommunal planstrategi (§ 10-1 i ny PBL av 1. juli 2010) erstatter 

det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og 

bygningslov (PBL, 1985). 

 

Den kommunale planstrategien er ikke en plan, og er følgelig ikke en arena for å vedta mål og 

strategier. I planstrategien skal man drøfte utviklingstrekkene i kommunen som samfunn og 

organisasjon, som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. 

 

Den kommunale planstrategien er altså et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å 

avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens 

behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal 

prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering 

av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. 

Forenklet kan man kalle planstrategien for en ”plan for planleggingen”. 

 

Gjennom vedtak av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til 

om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for 

å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i 

kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.  

 

2 Kommunens plansystem 

2.1 Kommuneplan 

 

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av en 

samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både 

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige 

mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og 

legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

 

2.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige 

utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en 

beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes 

virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til 

grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og 

strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene. 
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Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer 

for gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved 

medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

 

Planens utgangspunkt er å fastsette mål og veivalg som kan gi kommunen en positiv utvikling 

og befolkningen det best mulige tjenestetilbudet framover. Strategidelen, som har et langsiktig 

perspektiv på 10-12 år, skal være sektorovergripende og angi retningslinjer for sektorenes 

planlegging. 

 

2.1.2 Kommuneplanens arealdel 

 

Kommunen skal ha en areal- og kystsoneplan for hele kommunen som del av kommuneplanen 

(kommuneplanens arealdel). En samlet areal- og kystsoneplan er nødvendig for å sikre en 

planmessig og forsvarlig arealutnytting på land og i sjø, og for å beskytte arealene mot 

uoverveide arealinngrep og uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet mv. En arealdel 

omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. 

 

I tillegg til å ha en areal- og kystsoneplan for hele kommunen, kan kommunen utarbeide 

kommunedelplaner for delområder (f.eks. for tettsteder). Slike delplaner kan også utarbeides i 

form av reguleringsplaner (områderegulering). 

 

Areal- og kystsoneplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, 

og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Samtidig skal 

arealdelen være utformet i et langsiktig perspektiv. Den må derfor være tilstrekkelig fleksibel 

slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. Det innebærer at kommuneplanens 

arealdel bør holdes på et relativt overordnet nivå og ikke ta for seg detaljer. Dette gjelder 

spesielt innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg. 

 

Planen skal på denne måten angi viktige hensyn og forhold som legges til grunn for 

utformingen av planen, og som skal følges opp i videre detaljplanlegging (reguleringsplaner), 

enkeltsaksbehandling etter planen og gjennom senere bruk, skjøtsel og forvaltning av 

arealene. 

 

2.1.3 Reguleringsplaner 

 

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming 

av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan skal vedtas av kommunestyret, men kan 

utarbeides både av offentlige og i noen tilfeller også private aktører. Ny plan- og bygningslov 

forsterker kravet til arealplan som grunnlag for utbygging. Det er vanskelig å tillate større 

utbygginger som ikke er forankret i en reguleringsplan. Aktuelle felt der det kan være behov 

for å utarbeide egne reguleringsplaner er for eksempel attraktive boligfelt, vann- og avløp, 

havnetiltak mv. 
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3 Erfaringer med gjeldende kommuneplan 

 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

 
Kommuneplan for Hasvik, 1998-2010 (Samfunnsdelen) ble vedtatt i kommunestyret 

29.06.1998, etter en omfattende og bred prosess med til dels stort engasjement. Etter at den 

ble vedtatt, har den i liten grad vært styrende for politiske vedtak eller for utviklingen i 

samfunnet eller organisasjonen Hasvik kommune. I planen beskrives økonomiplanen som 

kommuneplanens handlingsprogram. Den årlige økonomiplanprosessen i Hasvik kommune 

tar ikke utgangspunkt i den gjeldende kommuneplanens samfunnsdel.  

 

I arbeidet med planstrategi bør det drøftes om det er behov for utarbeiding av ny samfunnsdel, 

og i så fall om man kan utvikle et planverktøy der den årlige økonomiplanen utarbeides med 

fokus på iverksetting av kommuneplanens samfunnsdel. 

 

3.2 Kommuneplanens arealdel 

 

Areal- og kystsoneplan for Hasvik 2000-2010 ble vedtatt av kommunestyret den 

20.11.2000, og gjelder både for land og sjø. Kommuneplanen skal være et styringsverktøy 

som tilrettelegger for en fleksibel og aktiv bruk i områder der det er vedtatt, og som forenkler 

saksbehandlingen i disse områdene. Samtidig skal planen gi grunnlag for en langsiktig, 

forsiktig forvaltning og vern av andre verdifulle områder. 

 

Planen ble til gjennom en planprosess med varighet på ca. 1,5 år. Planen har i stor grad vært 

styrende for arealbruken i forhold til delingssaker og byggesaker. Dette framkommer i 

hovedsak gjennom dialog mellom grunneiere og saksbehandlere, der utbyggingsplaner drøftes 

i forhold til hva gjeldende plan åpner for. 

 

Når det gjelder erfaringen med kystsonedelen er den i hovedsak bra. Det er imidlertid på tide 

med en gjennomgang av hvilke arealer som er avsatt til akvakultur i forhold til de krav 

næringen nå har og de ønsker politikerne har i forhold til disponering av arealer i sjø, samt at 

det faktum at kommunens sjøarealer inngår i det foreslåtte området for «Marin Verneplan for 

Lopphavet» har skapt nye utfordringer i forhold til iverksetting av ulike typer tiltak. 

 

Andre forhold som er av betydning: 

 Det er ikke gjennomført overordna risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til arealbruk i 

Hasvik kommune. Dette er det behov for å få gjort. 

 Ny plan- og bygningslov er vedtatt og har trådt i kraft i løpet av planperioden. 

Kommunens ansvar som hovedaktør for arealplanlegging er sterkere fokusert. 

Regelverk rundt reguleringsplaner er endra, og det åpnes i mindre grad for private 

forslag til reguleringsplaner i strid med overordna plan.  

 Det stilles betydelig større krav til utredning av konsekvenser av ny arealbruk enn hva 

som var tilfelle da forrige planprosess ble gjennomført, for eksempel når det gjelder 

ras- og flomfare. Dette vil være ei utfordring for kommunen som planmyndighet, men 

også for private grunneiere/utbyggingsinteresser som ønsker å foreslå tiltak inn i en ny 

planprosess. 
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4 Overordnede føringer som har betydning for 
kommunens planbehov 

 

4.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 

 

De nasjonale forventningene ble fastsatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015 og peker på 

oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at kommunene fokuserer på i 

planleggingen i den kommende perioden for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal 

politikk. Forventningene vil kunne gi føringer for arbeide med å avklare planbehov i 

kommunal planstrategi og vil være retningsgivende, men ikke bestemmende, når kommunale 

planer skal utarbeides.  

 

De nasjonale forventningene er delt opp i tre områder:  

 

 Gode og effektive planprosesser  

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder  

 

Det er først og fremst regjeringens forventninger med spesiell relevans for kommunene som 

søkes imøtekommet. Dette gjelder særlig følgende forventninger:  

 

Gode og effektive planprosesser  

 At kommunens planer og beslutninger skal være basert på et godt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, og ivareta nasjonale og viktige regionale interesser. Tidlig og 

forpliktende involvering av allmenheten, berørte myndigheter, parter og 

interesseorganisasjoner sentralt kan bidra til å redusere konfliktnivået, tidsbruken og 

til å bedre kvaliteten på planene. 

 At kommunen tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for 

prioritering og forenklinger. Kommunen oppdaterer overordnede planer, unngår flere 

plannivåer enn nødvendig, sørger for hensiktsmessig detaljering og tar i bruk 

mulighetene for parallell plan- og byggesaksbehandling. 

 At kommunen sikrer effektiv behandling av private planforslag, og bidrar til god 

plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og 

dokumentasjon. 

 At kommunen sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt 

planregister, og tar i bruk verktøy for digital plandialog og plan- og 

byggesaksbehandling. 

 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  

 At kommunen legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, energiomlegging og 

energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, 

boliger, infrastruktur og tjenester.  

 At kommunen identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, 

kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i kommunale planer. Tilgjengelig 

kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.  
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 At kommunen og fylkeskommunen samarbeider om planlegging for verdiskaping, 

bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og 

regionale og lokale aktører. Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling 

som ivaretar næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging  

 At kommunen sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 

samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i planleggingen der disse berøres. 

Planleggingen skal sikre reindriftens arealer, samtidig som hensynet til reindriften 

veies opp mot andre samfunnsinteresser. 

 At kommunen sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 

kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre 

samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv  

 At kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, 

avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på 

byggeråstoffer ses i en regional sammenheng. 

 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder  

• At kommunen (og fylkeskommunen) fastsetter regionalt utbyggingsmønster, 

senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for 

kollektivtrafikken. Gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og 

tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. 

Staten, fylkeskommunene og kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne 

vedtak.  

• At den kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert 

boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

• At kommunen sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for 

økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og transformasjon 

utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.  

• At kommunen bidrar aktivt i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer 

for store samferdselstiltak. Kommunene tilrettelegger for effektive prosesser og rask 

behandling av kommunedelplaner og reguleringsplaner for samferdselstiltak.  

• At kommunen bidrar i samarbeid med statlige fagmyndigheter til at godsterminaler og 

havner prioriteres i planleggingen, og at disse utvikles som effektive logistikk-

knutepunkter.  

• At kommunen sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for 

skadelig støy og luftforurensning.  

• At kommunen tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel 

for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier 

og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.  

• At kommunen legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn 

i planlegging av omgivelser og bebyggelse. 

 

De nasjonale forventningene kan i sin helhet leses her; 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_for

ventninger_bm_ny.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
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4.2 Regionale føringer og planer (regional planstrategi) 

 

Finnmark Fylkeskommune har hatt forslag til «Regional planstrategi for Finnmark 2016-

2019» ute på høring, og denne er retningsgivende for kommunal planlegging. Det samme er 

regionale planer som for eksempel: 

 

Regionalt utviklingsprogram – Fremtidens Finnmark 2014-2023 (RUP) 

Regional transportplan for Finnmark 2014-2023 

Handlingsplan for kollektivtransport 2015-2018 

Fiskeri- og havbruksstrategier 2011-2014 

Mineralstrategi for Finnmark 2015-2019 

Regional vindkraftplan 2013-2025 

Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 

Reiselivsnæringsstrategi for Finnmark 2020-2024 

Likestillings-, inkluderings- og mangfoldsstrategi for Finnmark 2020-2024 

 

4.3 Interkommunalt plansamarbeid 

 

I den nye plan- og bygningsloven åpnes det for at regionale planbehov også kan løses 

gjennom interkommunalt plansamarbeid. Eventuelle behov for et slikt interkommunalt 

plansamarbeid har vært drøftet underveis i prosessen med utarbeidelsen av denne kommunale 

planstrategien.  

 

4.4 Kommunereformen 

 

Regjeringen la i mai 2014 frem kommuneproposisjonen for 2015, som inneholdt en 

meldingsdel om kommunereform. Flertallet på Stortinget vedtok målene for reformen 18. juni 

2014. Fylkesmennene fikk i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

å følge opp prosessene regionalt. 

 

Hasvik kommune er en øykommune, og deltok derfor i et interkommunalt utredningsprosjekt 

sammen med 9 andre øykommuner som hadde som mål å utrede særskilte utfordringer som 

øykommuner uten fastlandsforbindelser måtte ha. Herunder også i relasjon til nye 

kommunesentra i en eventuell storkommune der disse inngår.  

 

Utredningen «Kommunereformen og øykommuner uten fastlandsforbindelse» ble 

gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning. Konklusjonene viste at det er få indikasjoner 

på at kommunesammenslåing for øykommunene i utvalget vil kunne løse ut fordelene man 

ønsker med kommunereform, mye på grunn av at geografien er gitt. Konklusjonene i 

utredningen var så entydige på at Hasvik kommune burde bestå som egen kommune, at 

kommunestyret fant det lite hensiktsmessig å bruke tid og penger på samtaler om eventuell 

kommunesammenslåing med nabokommunene.  

 

En gjennomgang av utviklingen i kommunens tjenestetilbud, kommuneøkonomi, 

næringsutvikling og folketallsutvikling viser at Hasvik kommune ser ut til å fremstå som 

fremtidig robust uten å inngå i en eventuell kommunesammenslåing. 
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Med utgangspunkt i ovennevnte fattet Hasvik kommunestyre følgende vedtak i KOS-sak 

41/16, 16. juni 2016: 

 

«Hasvik kommune er opptatt av å sikre innbyggerne i Hasvik kommune et godt tjenestetilbud 

gjennom en helhetlig samfunnsutvikling, en robust kommuneøkonomi og et sterkt 

lokaldemokrati. Dette ivaretas på en god måte med dagens organisering. 

 

Hasvik kommunestyre beslutter på dette grunnlag at Hasvik kommune skal bestå som en egen 

kommune.» 

 

Prosessen omkring kommunereformen utløser dermed ingen særskilte planbehov for Hasvik 

kommunes del, som ikke kan løses gjennom eventuelle interkommunale planprosesser (se 

kapittel 4.3). 

 

5 Utviklingstrekk og utfordringer for Hasvik kommune 
 

For å få frem et bilde av de viktigste utviklingstrekk og utfordringer for Hasvik kommune, har 

følgende prosesser blitt gjennomført; 

 

 Kommunen annonserte oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi 27.01.2016, 

med frist for å komme med innspill fra eksterne parter til 01.03.2016. I alt kom det inn 

9 innspill, som ble tatt med videre i prosessen. 

 Hasvik kommunestyre gjennomførte et første prosessmøte 11. februar 2016. Her ble 

lagt frem en statistisk sammenstilling av de utviklingstrekk som vi har sett i 

kommunen de siste år, samt at det også ble fremlagt en del framskrivninger basert på 

statistikk hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). Statistikk, innspill, innledende foredrag 

mv. er samlet i en egen perm som hver kommunestyrerepresentant fikk utdelt i møtet.  

Statistikken mv. dannet faktagrunnlaget for diskusjoner i en «rundebordskonferanse», 

der alle fikk komme med sine innspill på de ulike områdene. Disse var inndelt i 

henhold til anbefalinger i Miljøverndepartementets ”Veileder – kommunal 

planstrategi” for aktuelle temaer som bør drøftes når kommunen skal vurdere 

planbehovet i inneværende valgperiode. 

 Hasvik kommunestyre gjennomførte det andre prosessmøtet 21. april 2016. Her ble 

det foretatt en gjennomgang av de innkomne innspillene fra eksterne høringsparter, det 

ble lagt frem utfyllende statistikk og kommunestyret fikk presentert resultatene for de 

ulike kommunale sektorene i det nye Kommunebarometeret for 2016. 

Kommunestyrets representanter drøftet deretter hvilke planprosesser som bør 

iverksettes, for så å få på plass prioriteringer av ulike planbehov i perioden 2016-2019. 

Denne diskusjonen danner grunnlaget for matrise for planarbeidet i kapittel 7. 

 Kommunestyret behandlet forslag til kommunal planstrategi i møte 16. juni 2016. 

Planstrategien ble deretter lagt ut til offentlig gjennomsyn med høringsfrist 15. august 

2016, samt at den ble oversendt til de aktørene som har kommet med innspill, 

kommunene i VFR og Finnmark fylkeskommunes planavdeling. Offentlig 

gjennomsyn ble også kunngjort på kommunens hjemmesider samt i Finnmark 

Dagblad. Ved fristens utløp var det mottatt 6 høringssvar. 

 Formannskapet behandlet forslag til endelig kommunal planstrategi i møte 19. 

september 2016, og kommunestyret forventes å vedta kommunal planstrategi 2016-

2019 i møte 29. september 2016. 
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Miljøverndepartementet har i sin veileder for utarbeidelse av kommunale planstrategier 

(12/2011) pekt på aktuelle tema for å beskrive utviklingstrekk og utfordringer som grunnlag 

for å vurdere kommunens planbehov (s. 17 i veilederen). Hasvik kommune har valgt å ta 

utgangspunkt i denne inndelingen i forbindelse med utarbeidelsen av vår kommunale 

planstrategi. 

 

5.1 Befolkningsutvikling og sammensetning 
 

Utviklingstrekk 

Den 1.1.2016 var folketallet i Hasvik kommune 1054. I motsetning til mange av de andre 

distriktskommunene i Finnmark kan Hasvik kommune vise til god vekst i folketallet de siste 6 

årene. Siden bunnåret 2010 med 934 innbygger pr 1. januar har Hasvik kommune opplevd 

tilvekst på 120 innbyggere, noe som utgjør en prosentvis vekst i folketallet på 12,8 %. Dette 

er helt i toppen i Finnmark.  

 

Dette kan i all hovedsak forklares med utenlandsk tilflytting, samt at vi har klart å 

opprettholde gode fødselstall i forhold til antall innbyggere. Andelen innbyggere med 

utenlandsk opprinnelse utgjør i 2016 hele 20,3 % av Hasvik kommunes befolkning. Dersom 

vi skal tro SSB’s middels folketallframskrivning vil Hasvik kommune ha 1127 innbyggere i 

år 2020, 1174 innbyggere i år 2025, 1234 innbyggere i år 2030 og 1316 innbyggere i år 2040.  

 

Som følge av at tilveksten i befolkningen har bestått av voksne i arbeidsfør alder, mange av 

dem med barn, har vi fått en befolkningsutvikling som skiller seg ut fra mange av de andre 

små distriktskommunene i landet. Ved en middels framskrivning hos SSB har de fleste 

kommuner en utvikling det andelen eldre øker kraftig i forhold til den resterende 

befolkningen. Så er ikke tilfelle for Hasvik kommune. Her viser en middels framskrivning at 

andelen eldre over 67 år i 2017 er beregnet til 17,8 %, og at den frem mot år 2040 vil øke til 

18,8 %. Vi ser at denne relativt jevne utviklingen fremskrives for alle aldersgruppene, og 

klarer man å opprettholde dagens befolkningsutvikling vil Hasvik kommune i svært liten grad 

oppleve den samme effekten av «eldrebølgen» som er spådd for landet som helhet, i forhold 

til at andelen eldre som trenger bistand vokser betydelig sammenliknet med andelen 

arbeidskraft som skal yte denne bistanden. Vi må imidlertid være oppmerksomme på at de 

aller eldste i kommunen (fra 80 år og eldre) øker sin andel i den samme perioden, fra 4,7 % 

totalt i år 2017 til 6,5 % totalt i 2040, og at antall eldre over 80 år er beregnet å øke fra 50 

stykk i år 2017 til 86 stykk i 2040. Dette må hensyntas i det kommunale planarbeidet med 

tanke på pleie- og omsorgstjenester, bomuligheter for eldre mv.  

 
Andelen yrkesaktive kvinner og menn i alderen 16-66 år ser også ut til å holde seg noenlunde 

stabilt frem til år 2040, noe som må anses som positivt med tanke på å kunne betjene de 

arbeidsoppgaver som det private og offentlige næringslivet må kunne håndtere. 

 

Når det gjelder andelen av befolkningen i Hasvik kommune som kan sies å oppfatte seg selv 

som samisk, er dette vanskelig og sette nøyaktige tall på. For den voksne befolkningen kan 

man til dels ta utgangspunkt i hvor mange som har registrert seg i Samemanntallet, og som 

dermed er stemmeberettiget ved Sametingsvalg. Ved Sametingsvalget i 2013 var det 37 

registrerte i Samemanntallet over 18 år, mens det totale antall stemmeberettiget ved 

Kommunevalget i 2013 var 682 innbyggere over 18 år. Andelen i befolkningen som er 

registrert i Samemanntallet utgjør dermed 5,4 % av den voksne befolkningen over 18 år i 

kommunen. 
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Det er tilsvarende vanskelig å tallfeste antall barn og unge under 18 år som kan sies å oppfatte 

seg selv, eller har foresatte som oppfatter dem, som samisk. Tar man utgangpunkt i antall barn 

og unge i grunnskolene i Hasvik kommune som skoleåret 2016/2017 har vært i kontakt med 

kommunen angående undervisning på samisk, finner vi at disse utgjør til sammen 2 personer. 

Det totale antall barn og unge i aldersgruppen 6-15 år er i 2017 beregnet å utgjøre 108 

personer. Dette medfører at antall elever i grunnskolene som mener seg berettiget til samisk 

språkundervisning (samisk som 2. språk iht. Opplæringsloven) utgjør en andel på 1,9 %. 

 

Fremskrevet antall personer (menn, kvinner, totalt) i ulike aldersgrupper, totale 

folketall og prosentandel av befolkningen (MMMM): 

 

ÅR 0-5 år 

Antall og 

%-andel 

6-15 år 

Antall og 

%-andel 

16-19 år 

Antall og 

%-andel 

20-44 år 

Antall og 

%-andel 

45-66 år  

Antall og 

%-andel 

67-79 år  

Antall og 

%-andel 

80-89 år  

Antall og 

%-andel 

90 år + 

Antall og 

%-andel 

Folketall 

totalt 

2017 33 

34  

67 

(6,3 %) 

60 

58 

108  

(10,2 %) 

25 

18 

43 

 (4,0 %) 

198 

153 

351 
(33,0 %) 

166 

140 

306  

(28,7 %) 

76 

63 

139 

(13,1 %) 

17 

28 

45  

(4,2 %) 

1 

4 

5 

 (0,5 %) 

 

 

1064 

(100 %) 

2020 36 

35  

71 

(6,3 %) 

62 

61 

123  

(10,9 %) 

27 

23 

50 

 (4,4 %) 

218 

150 

368 
(32,7 %) 

167 

150 

317  

(28,2 %) 

74 

68 

142 

(12,6 %) 

21 

28 

49  

(4,3 %) 

3 

4 

7 

 (0,6 %) 

 

 

1127 

(100 %) 

2025 36 

36  

72 

(6,1 %) 

64 

69 

133  

(11,3 %) 

31 

23 

54 

 (4,6 %) 

225 

167 

392 
(33,4 %) 

170 

146 

316  

(26,9 %) 

78 

72 

150 

(12,8 %) 

22 

25 

47  

(4,0 %) 

2 

8 

10 

 (0,9 %) 

 

 

1174 

(100 %) 

2030 39 

36  

75 

(6,1 %) 

70 

66 

136  

(11,0 %) 

30 

30 

60 

 (4,9 %) 

235 

180 

415 
(33,6 %) 

190 

157 

347  

(28,2 %) 

62 

63 

125 

(10,1 %) 

34 

33 

67  

(5,4 %) 

4 

5 

9 

 (0,7 %) 

 

 

1234 

(100 %) 

2040 42 

41  

83 

(6,3 %) 

70 

70 

140  

(10,6 %) 

32 

28 

60 

 (4,6 %) 

235 

190 

425 
(32,3 %) 

196 

164 

360  

(27,4 %) 

84 

78 

162 

(12,3 %) 

30 

37 

67  

(5,1 %) 

8 

11 

19 

 (1,4 %) 

 

 

1316 

(100 %) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (blått = menn, rødt = kvinner, sort = totalt) 

 

 

Utfordringer 

Vi skal i henhold til framskrivningene ha en fin vekst i folketallet i årene som kommer. Det er 

imidlertid et faktum at vi fortsatt er en liten kommune i folketall og næringsmangfold, noe 

som gjør oss sårbare for konjunkturer som påvirker bo- og arbeidsmarkedene våre. En 

nedleggelse av en av de større bedriftene kan medføre fraflytting av den yngre delen av 

befolkningen, noe som vil kunne påvirke befolkningssammensetningen betydelig. Hasvik 

kommune må derfor fortsette vårt arbeid med å legge til rette for tilflytting og fast bosetting. 

 

Vi ser at vi fortsatt har et større antall menn enn kvinner i fertil alder (20-44 år). I år 2017 er 

dette beregnet å utgjøre 1,3 menn pr 1 kvinne, mens det i år 2020 er beregnet 1,4 menn pr 1 

kvinne. For å motvirke denne utviklingen er det flere områder vi kan fokusere på;  
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- vi kan fortsette å sette fokus på at det er viktig at utenlandske tilflyttere ikke bare bør bestå 

av menn som søker arbeid i fiskerinæringen. På Sørvær har man lykkes å bosette familier som 

er sysselsatt i fiskerinæringen, og dette gir en mer stabil arbeidsstokk og tilflytting til stedet. 

Disse etablerer seg med eget bosted, og har barn i barnehagen og skolen.  

- Vi ser at det i stor grad er jentene som velger å reise bort for å ta høyere utdanning. 

Utfordringen ligger i å kunne tilby jobb, bomuligheter m.m. slik at jentene flytter tilbake etter 

endt utdanning. Etablering av fulltids kvinnearbeidsplasser (ofte med krav til kompetanse) må 

dermed også være i fokus.  

- Ved bosetting av flyktninger bør man også ha fokus på bosetting av barnefamilier, slik at 

man unngår å øke overskuddet av menn. 

 

For å sikre at nye innbyggere velger å bosette seg permanent i Hasvik kommune ligger det en 

utfordring i å få de integrert, legge til rette for at de kan ta med seg familie, at det finnes 

boliger for de som ønsker å etablere seg («prøvebo»), legge til rette for norskopplæring og at 

det skapes gode sosiale møteplasser. 

 

For den samiske delen av befolkningen er det viktig at vi legger til rette for lovpålagte tiltak 

på en god måte, slik at vi sikrer muligheten for bruk av det samiske språket og videre 

utvikling av deres samiske kultur og identitet. Dette på lik linje med lovpålagte tiltak for 

andre deler av befolkningen som har særskilte behov for tilrettelegging. 

 

Vi må fortsette å legge til rette for både trivsel, tilhørighet, bolig, arbeid og videre 

utviklingsmuligheter, for at tilflyttere og tilbakeflyttere skal velge Hasvik kommune og at 

eksisterende innbyggere skal fortsette å være bosatt i vår kommune. 

 

5.2 Levekår og folkehelse  
 

Utviklingstrekk 

Hasvik kommune har vært folkehelsekommune siden 2008. Et samarbeid med Finnmark 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark har blant annet resultert i etablering av 

Utstyrssentral på folkebiblioteket (et samarbeid mellom kommunen og Breivikbotn 

Grendelag) og Frisklivssentral (med base lokalisert til Hasvik helsesenter). I tillegg er det 

etablert Tuftepark på Hasvik og treningsstudio i Breivikbotn, der man kan trene uorganisert til 

alle døgnets tider. Folkehelsesatsingen er sårbar fordi det er få ansatte som har dette som 

ansvarsområde, og man er avhengig av nødvendig kapasitet for å kunne opprettholde 

tilbudene. Vi har også en rekke frivillige lag og foreninger som tilbyr ulike aktiviteter 

innenfor et bredt spekter av befolkningen. Tilrettelegging for ulike fysiske aktiviteter og 

friluftsliv er forankret i tiltak som er beskrevet i «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet 2016-2019». Denne ble vedtatt i kommunestyret 11. februar 2016. 

 

Generelt lever mennesker lengre i Norge, og vi ser at vi får en økt andel eldre også i Hasvik 

kommune. Vi ser imidlertid en økning i andelen innbyggere som har såkalte 

livsstilssykdommer, og Hasvik ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet med hensyn til 

hjerte-kar, KOLS og type 2-diabetes. Vi har også en større andel overvektige og flere som 

røyker enn det som er lands- og fylkesgjennomsnittet. 

 

Hasvik kommune har en høy andel innbyggere som mottar sosialhjelp sammenliknet med 

fylkes- og landsgjennomsnittet. Vi har også en høy andel barn med som mottar bistand fra 

barnevernet sammenliknet med andre kommuner. Andelen uføre og innbyggere på attføring er 

også betydelig høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 
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Hasvik kommune har meget god legedekning sammenliknet med fylket og landet for øvrig. 

Dette gjenspeiles også i at antall legetimer i sykehjemmet er mye bedre enn i resten av fylket/ 

landet. Vi har også meget god dekning av enerom på institusjon, og har mulighet for å kunne 

gi tilbud om korttidsplasser. Vi har et godt tilbud med hensyn til hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie.  

 

Hasvik kommune har etablert et helhetlig bo- og omsorgstilbud på Soltun, som er 

omsorgsbolig med 5 tilrettelagte boenheter for mennesker med nedsatte funksjonsevner. 

Boligen er døgnbemannet. Dette har gitt et betydelig løft for de av våre innbyggere som har 

behov for denne typen boliger. 

 

Hasvik kommune planlegger nå etableringen av fire stykk selvstendige småhus for innbyggere 

med nedsatt boevne. En slik etablering vil forbedre bosituasjonen for denne gruppen 

innbyggere, samtidig som det vil frigjøre ordinære kommunale utleieboliger til andre 

målgrupper i et antall som er større enn de fire leilighetene som frigjøres ved at disse flytter 

inn i småhusene. 

 

Innføringen av Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012 har medført at pasienter blir 

tidligere utskrevet fra sykehusene sammenliknet med tidligere. Hittil har Hasvik kommune 

klart å håndtere dette uten at det har medført økte utgifter som følge av dagbøter fordi vi ikke 

har klart å ta i mot utskrivningsklare pasienter. 

 

Hasvik kommune har et stort frafall på videregående utdanning, og man ligger under lands- 

og fylkesgjennomsnittet når det kommer til andelen av befolkning som har utdanning på 

videregående eller høyere nivå. Funnene viser at det eksisterer en statistisk sammenheng 

mellom utdanningsnivå og menneskets generelle helsetilstand og sosiale forhold.  

 

Utfordringer 

Hasvik kommune må få en bedre oversikt om hva som ligger bak tallene for at vi har en 

høyere andel innbyggere som mottar sosialhjelp sammenliknet med fylket og landet. Vi har 

også en utfordring i forhold til å kunne nyttiggjøre oss restarbeidsevnen hos de innbyggerne 

som er uføre eller på atføring. 

 

Det at antall eldre i kommunen øker, samtidig som vi ser et økende behov innenfor pleie- og 

omsorgssektoren når det kommer til andre brukergrupper, gjør at det stilles økte krav til 

kvalifisert personell innenfor dette arbeidsfeltet for å kunne sikre et godt tilbud til beboere på 

institusjon og hjemmeboende med hjelpebehov. Dette henger også sammen med de økte 

kravene til lege og pleie- og omsorgssektoren som følge av innføringen av 

Samhandlingsreformen. Hasvik kommune må ha et tilpasset tilbud innenfor rus og psykiatri, 

slik at man kan bistå de brukerne som har behov for bistand på disse feltene. Det er også 

viktig å opprettholde et fortsatt trykk på folkehelsesatsingen, noe ikke minst de mange 

utfordringene innen livsstilsrelaterte lidelser er et signal på. 

 

Det er en klar sammenheng mellom utdanning og folkehelse/ levekår. Det er også i denne 

sammenhengen viktig å fokusere på løsninger som bidrar til at ungdommene våre klarer å 

gjennomføre de utdanningsløpene de starter på. 
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Når det gjelder den samiske befolkningen anser kommunen disse å være ivaretatt gjennom 

tiltak som retter seg mot befolkningen som helhet. Dette baserer seg på helse- og 

levekårsundersøkelser utført av «Senter for samisk helseforskning» som viser at det ikke er 

noen særskilte forskjeller i den somatiske helsen mellom den samiske og den øvre 

befolkningen i Finnmark. Se for øvrig Sametingets nettsider for ytterligere informasjon.  

 
5.3 Næringsliv og sysselsetting  
 

Utviklingstrekk 

Hasvik kommune har i tiden etter storkonkursen i fiskeindustrien i 2002 arbeidet med å skape 

nye arbeidsplasser. Det er i dag drift i fiskeindustrien på alle tre tettstedene, hvor Norway 

Seafood og Nergård er de som eier bedriftene. Sørvær har filetindustri, men Hasvik og 

Breivikbotn har konvensjonell industri med fokus på salting og tørking. 

 

Det har de siste tiårene vært en klar nedgang i antall fiskere og avledete arbeidsplasser knyttet 

til fiskeflåten. Dette er imidlertid i ferd med å snu på stedet Sørvær, hvor man har fått en 

tilførsel i antall båter og kvoter som følge av at Sørvær Kystfiskeinvest AS har kunnet gå inn 

på eiersiden ved kjøp av nye båter til tettstedet. I Breivikbotn ser man antydninger til det 

samme, mens man på stedet Hasvik følger den nasjonale utviklingen med hensyn til 

rekrutteringen til fiskeryrket.   

 

Vi har igjen fått oppdrett i merder i sjø. Norway Royal Salmon fikk tildelt lokaliteter innenfor 

akvakulturområdet i Dønnesfjorden, og flyttet deler av driften fra Altafjorden over til Hasvik 

kommune i løpet av 2014/2015. På stedet Hasvik har Nord Norsk Smolt etablert et landbasert 

settefiskanlegg, som hadde oppstart av driften i 2015. Hasvik kommune har signalisert ønsket 

om lokal arbeidskraft og lokal bosetting til begge selskapene. 

 

I tiden som har gått siden år 2002 har det vært en voldsom utvikling i reiselivsnæringen i 

Hasvik kommune. Antall gjestedøgn har økt fra ca. 1000 i år 2003, til noe over 35.000 

gjestedøgn i år 2015. Dette skyldes en koordinert satsing innenfor havfikseturisme, under 

paraplyen ”Sørøya – Storfiskens rike”. Her er det videre utviklingsmuligheter, og 

reiselivsbedriftene har gjennom Hasvik reiselivsforum (11 bedrifter) et fortsatt fokus på en 

helhetlig destinasjonsutvikling.  

 

Offentlig sektor i Hasvik kommune har i 2016 ca. 128 årsverk, fordelt på 158 ansatte. En god 

del av disse er heltidsansatte. Deltidsansatte finner vi hovedsakelig innenfor barnehage, skole 

og pleie- og omsorgssektoren, samt innenfor renholdsdelen av teknisk sektor. Gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse i Hasvik kommune var 80,66 % i 2015, og de fleste deltidsstillingene er på 

50 % eller mer. 

 

Arbeidsledigheten i Hasvik kommune er svinger mye i løpet av et år i henhold til 

svingningene i fiskeri- og reiselivsnæringen. I 2015 varierte den fra 2,9 % i mai til 10 % i 

februar.. Dette resulterer i at arbeidsledigheten er høyest i månedene rett før og etter årsskiftet, 

samt at det er en oppgang i juli-august i forbindelse med stillstand i fiskeriene. Vi har et 

behov for å importere arbeidskraft til Hasvik kommune som følge av økt behov for 

arbeidskraft innenfor fiskeri, reiseliv og offentlig sektor, noe som gir utfordringer som er 

beskrevet ovenfor i kapittel 5.1. 
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Behovet for import av arbeidskraft henger igjen sammen med at antall innbyggere i yrkesfør 

alder 20-66 år er redusert de siste tiårene. Det ser imidlertid ut som om denne reduksjonen har 

stoppet opp i årene etter 2010, og framskrivninger viser at antall innbyggere i yrkesfør alder i 

Hasvik kommune vil holde seg rimelig stabilt frem mot år 2025 (kilde: SSB). 

 

Utfordringer 

Hovedutfordringen for de som har behov for å rekruttere arbeidskraft i dag ligger i det å finne 

egnet bolig som gjør at den ansatte ønsker å bli i Hasvik kommune og at de dermed får 

mulighet for å kunne ta med seg familien. Boligproblematikken er beskrevet nærmere i 

kapittel 5.4. Kommunen må i tillegg være god på annen tilrettelegging i form av 

barnehageplass, norskopplæring og ulike integreringstiltak. 

 

Det er et behov for å arbeide videre for å få mest mulig helårige arbeidsplasser innenfor 

fiskeindustrien, slik at man unngår permitteringer. Det er også viktig å legge til rette for 

rekruttering til fiskeflåten gjennom å bidra til å opprettholde infrastrukturen i fiskerinæring 

(liggeplasser, serviceanlegg, mottaksanlegg m.v.), samt å kunne bidra til å få på plass den 

nødvendige finansieringen ved kjøp av båter og kvoter. I tillegg må alle parter være flinke til å 

framsnakke denne yrkesgruppen. 

 

Det er også viktig å tilrettelegge for oppdrettsnæringen ved at arealplaner på land og sjø 

tydeliggjør hvilke arealer og muligheter for etableringer som finnes innen oppdrett i Hasvik 

kommune. Det må stilles klare krav til lokale ringvirkninger, og det må gjøres vurderinger på 

verdiskapning kontra miljøpåvirkning. 

 

Hasvik kommune mener det er viktig å få på plass strategier for videre utvikling av 

reiselivsnæringen som bidrar til å sikre at det ikke blir noen motsetningsforhold mellom 

yrkesfiskere og turistfisket. Her er god dialog mellom partene en nøkkelfaktor. Også innenfor 

reiselivet må det være et krav om lokal verdiskaping.  

 

Det er også viktig å ha en god servicenæring i kommunen, da denne er svært viktig for 

lokalsamfunnet. Her har kommunen et ansvar for tilrettelegging. 

 

Antall arbeidsplasser i offentlig sektor henger i stor grad sammen med antall innbyggere og 

sammensetningen i befolkningen. Vi ser at det vil bli økte behov innenfor pleie- og 

omsorgssektoren, og samtidig er et godt skole- og barnehagetilbud en viktig forutsetning for 

videre utvikling av både det private og det offentlige næringslivet. 

 

Når det gjelder den samiske andelen av befolkningen sine muligheter til yrkesutøvelse, har vi 

opplevd tilfeller der den sjøsamiske kulturen med sauehold kombinert med fiske kommer i 

konflikt med reindriftsnæringen når det gjelder tilgang til beitearealer. Fylkesmannen har 

anmodet kommunen om og spesielt hensynta landbrukets behov for arealer (i Hasvik 

kommune driftes landbruk i all hovedsak av fastboende med sjøsamisk opprinnelse), og dette 

kommer til oppveiing mot den sesongbaserte reindriftas krav og behov i forhold til de samme 

arealene. Dette er en balansegang som Hasvik kommune må være spesielt observant på når vi 

skal rullere Areal- og kystsoneplanen.  
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5.4 Boligbygging 
 

Utviklingstrekk 

Hasvik kommune har hatt et forsterket fokus på boligutvikling siden år 2008. Da var vi i en 

situasjon der boligmarkedet i kommunen i mange år hadde blitt preget av konsekvensene av 

stor fraflytting og en sterk reduksjon i antall arbeidsplasser i den viktigste næringen vår, 

nemlig fiskerinæringen. Dette medførte at boligverdiene sank og stort sett all 

nybyggaktiviteten i boligmarkedet stoppet opp (både i privat og offentlig regi). Mange hus ble 

omgjort til fritidsboliger. Dette resulterte igjen i at det heller ikke har vært ”lønnsomt” å 

bygge nytt, da markedsverdien har vært antatt lavere enn byggekostnadene. 

 

Etter en periode med omstillinger, reetableringer og nyskapning ser vi i dag en økende grad 

av optimisme i Hasvik kommune. Summen av den positive utviklingen og den gryende 

optimismen de siste årene kan også leses av befolkningsstatistikken, der vi scorer i toppen av 

tilvekst i befolkningen de siste seks årene. 

 

Samtidig følger det med utfordringer med en slik utvikling, da befolkningsveksten medfører 

at en av de viktigste utfordringene for Hasvik kommune er å finne en hensiktsmessig bolig til 

de som ønsker en plass å bo. Dette gjelder både leie og kjøp av bolig, og gjelder alt fra unge 

førstegangsetablerere, mennesker med behov for gjennomgangsboliger, utenlandske og 

innenlandske tilflyttere, kommunalt ansatte mv.  

For å forsøke å bidra til en positiv boligutvikling i Hasvik kommune, har vi siden 2008 hatt et 

mer målrettet fokus på boligpolitikk. Kommunen har også iverksatt en del tiltak: 

- Kommunen har utarbeidet en boligsosial handlingsplan, 2008-2012. I 2012 ble denne 

innarbeidet som en del av temaplanen «Strategier for boligutvikling i Hasvik kommune, 2012-

2015». For dette dokumentet er det vedtatt en forlenget planperiode ut år 2016, og det foreslås 

rullert høsten 2016/våren 2017. 

- Kommunen har siden starten av 2000-tallet hatt en ordning med 25 % redusert husleie for 

ungdom for til sammen 6 kommunale boenheter på de tre tettstedene Hasvik, Breivikbotn og 

Sørvær. Ungdommen søker om 25 % reduksjon på den husleien de har i kommunal leilighet, 

noe som skal bidra til å gjøre det enklere for ungdommen å komme seg inn i leiemarkedet. 

Intensjonen er god, men de siste årene har vi vært i en situasjon hvor det har vært mangel på 

utleieboliger. Pr i dag er det 2 ungdommer som er tilknyttet ordningen med redusert husleie. 

Ordningen eksisterer imidlertid fortsatt, og kan søkes om i de tilfeller hvor ungdom når opp i 

kampen om en kommunal utleiebolig.  
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- I desember 2010 vedtok Hasvik kommune en ordning hvor privatpersoner som ønsker å 

bygge nytt (nye boenheter) kan søke om: 

1. kr 100.000,- i tilskudd 

2. Gratis kommunal tomt 

3. Fritak fra saksbehandlingsgebyrer og tilknytningsavgifter i forbindelse med byggingen 

Hittil er det gitt støtte til fem byggeprosjekter (fire nybygde eneboliger og en utvidelse av en 

enebolig til en 2-manns generasjonsbolig). Det er nye boligprosjekter i privat regi under 

planlegging. 

- I år 2012 ble Hasvik kommune som en av tolv kommuner i landet plukket ut til å delta i 

Kommunal- og Regionaldepartementets (KRD) boligsatsing (”Boligsatsing i distriktene”). 

Dette var en tre-årig satsing, men vi arbeider fortsatt med tiltak som er initiert og iverksatt 

som følge av dette prosjektet. Det er gitt tilskudd til to eneboliger (som dermed ikke mottok 

tilskuddsdelen fra den kommunale tilskuddsordningen, men fortsatt fikk gratis tomt og fritak 

fra tilknytningsavgifter og kommunale saksbehandlingsgebyrer), samt at det er gitt tilskudd til 

den kommunale firemannsboligen som sto ferdig i Sjøgata på Hasvik i år 2014. Det er i tillegg 

gitt tilskudd til ytterligere to utleieboliger (her har kommunen vedtatt avsatt kr 17.000.000,- i 

Økonomiplanen for år 2017 til investeringer), samt at det er mulig å gi tilskudd til et privat 

nybygg (bolig til eget bruk). Hasvik kommune ser at deltakelse i denne satsingen, kombinert 

med et bevisst fokus på egen boligpolitikk, har bidratt til å forbedre boligsituasjonen i Hasvik 

kommune. Dette har igjen gitt seg utslag i at markedsmekanismene i boligmarkedet har 

begynt å fungere, og vi ser at flere private leier ut eller selger boligene som tidligere har blitt 

omgjort til fritidsboliger. Vi ser også at andrehåndsverdien ved salg, og markedstakstene, har 

økt med 25-30 % siden vi startet det boligpolitiske arbeidet i år 2010. Slik vi ser det vil det 

fortsatt være behov for innsats på flere områder, og kommunen arbeider med bygging av nye 

utleieboliger, tilrettelegging av bolig for de med nedsatt boevne og oppussing av eldre 

kommunale utleieboliger.  

 

Utfordringer 

For Hasvik kommune blir det viktig å rullere og videreføre det arbeidet som ligger nedfelt i 

«Strategier for boligutvikling i Hasvik kommune, 2012-2015». På de få årene som har gått har 

vi sett en utvikling i det private boligmarkedet som er meget positiv, både med tanke på utleie 

og salg av boliger. Det å fortsette med tiltak som viderefører disse positive ringvirkningene 

kommer alle kommunens innbyggere, og kommunen selv som boligeier, til gode. 

 

Det er også viktig at vi viderefører gunstige ordninger i forhold til boligtilskudd, tomter og 

saksbehandlings- og tilknytningsgebyrer. Et annet viktig element i dette er å utvikle attraktive 

boligfelt for eneboliger og fortsatt åpne for spredt boligbygging. 

 

Når det gjelder den kommunale boligmassen, er det et behov for å sikre et godt vedlikehold. 

Det er også viktig at man foretar en årlig drøfting angående husleienivå, hvem som skal være 

leietakere og hvor lenge de skal kunne bo i kommunal utleiebolig. Målet må være at 

kommunen legger seg på en boligpolitikk som stimulerer leietakeren til å søke alternative 

bomuligheter etter at man er ferdige med å ”prøvebo” i kommunen, og at man på den måten 

motiverer til at leietakerne går over i det private boligmarkedet.  

 

Det faktum at vi har mange eldre som bor alene i store eneboliger, gjør at en mulig løsning for 

å frigjøre disse boligene til familier kan være at de eldre som ønsker dette får tilbud om å 

komme inn i leiligheter som er tilrettelagt for denne målgruppen. I tillegg ser vi at økningen i 
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antall eldre vil kunne medføre at vi får flere eldre som blir boende lengre i egen bolig (som 

følge av at det ikke vil være nok heldøgns institusjonsplasser). For å legge til rette for dette 

må man synliggjøre muligheter for tilskudd fra Husbanken til ombygging av egen bolig, 

samtidig som kommunen må vurdere ordninger som ”eldrevaktmester” og dagaktiviteter. 

Dette vil også stille større krav til hjemmetjenestene i kommunal regi.  

 

De mange eneboligene som benyttes som fritidsboliger inne i tettstedene Hasvik, Breivikbotn 

og Sørvær utgjør fortsatt en anselig mengde med utilgjengelige boenheter. Her må vi fortsette 

arbeidet med å synliggjøre at det er et marked for utleie eller salg av disse boligene, der 

husleiepriser og salgspriser har økt betydelig de siste årene. 

 

5.5 Miljø og klima 
 

Utviklingstrekk 

Myndighetene regner med at været blir våtere, villere og varmere. Havnivået i Hasvik 

kommune er forventet å stige med 70 cm til 2050, og byggegrensene har blitt hevet 

tilsvarende. Det forventes også flere ras- og flomsituasjoner (Fylkesmannen i Finnmark, Avd. 

for samfunnssikkerhet og beredskap). 

 

Avfallsmengden for innbyggerne i Hasvik kommune har blitt noe redusert de siste 10 årene.  

Når det gjelder vannlekkasjer har kommunen begynt oppgraderinger av det kommunale 

vannledningsnettet. På vannkvalitet scorer kommunen meget bra på tester, og det er nå 

etablert tilfredsstillende renseanlegg på alle de tre vannverkene i Sørvær, Breivikbotn og 

Hasvik.  

 

Den økte oljeaktiviteten utenfor Finnmark har bidratt til at Hasvik kommune har fått et økt 

fokus på oljevernberedskap, da Sørøya er influensområde for flere av de store oljefunnene i 

Barentshavet. Dette gjelder blant annet Goliat som nå er kommet i drift, samt Skrugard som er 

under utforskning og hittil har vist gode funn. Det er også utlyst flere nye letekonsesjoner i 

Barentshavet. I tillegg har vi flere eksempler (herunder også ”Murmansk”) som synliggjør 

behovet for en god kriseberedskap i forbindelse med risikofylt skipstrafikk på yttersiden av 

øya. NOFO har i samarbeid med ENI etablert et eget oljeverndepot på stedet Hasvik, som er 

bemannet i samarbeid med Hasvik kommune. NOFO har også deler av sitt spesialteam 

bemannet med innbyggere i hasvik kommune. Flere innbyggere er også engasjert i 

beredskapen til IGSA. De nevnte tiltakene utgjør en fremskutt oljevernberedskap i forhold til 

de aktivitetene som finner sted i nærområdet til Hasvik kommune. 

 

Utfordringer 

Kommunal infrastruktur og all planlegging må tilpasses endret vær. Det må gjennomføres 

grundigere skred- og flomanalyse, samt settes klare krav til byggehøyde langs sjøen. 

Kommunens energi- og klimaplan på følges opp, og det gjennomføres nå kommunale 

overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) der dette hensyntas. 

 

Med de siste politiske signaler om at grensen for leteboring flyttes fra 50 km til 35 km utenfor 

grunnlinjen, ser vi at behovet for en kortest mulig responstid blir ennå viktigere. Det må 

derfor holdes et kontinuerlig fokus på forbedret oljevernberedskap (både utstyr og 

kompetanse) i Hasvik kommune, som kan håndtere eventuelle oljeutslipp fra de feltene som 

ligger utenfor Sørøya. 
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Generelt er det fortsatt et problem med en del forsøpling, både på private eiendommer og i det 

offentlige rom. Et ryddig samfunn bidrar til økt bolyst og økte boligverdier, så her er det 

viktig at kommunen tar grep for å sikre mulighetene for å rydde opp; 

 

- Eiere av gamle bilvrak, skjemmende bygg og annen type større avfall må pålegges å rydde 

opp. 

- Det må legges til rette for håndtering av næringsavfall, spesielt i tilknytning til fiskeriene. 

- Det må også legges til rette for avfallshåndtering i det offentlige rom (eks. Sandvika, 

rasteplasser mv), samt i tilknytning til hyttefelt, i form av containere eller søppeldunker. 

- Sorteringsstasjonene bør vurderes bygget inn, da mye søppel blir satt ved siden av 

containerne dersom disse er fulle ved levering. 

- Det må også legges til rette for en mer tidsriktig håndtering av søppel på mottaksanlegget for 

VEFAS på Hasvik. 

- Kloakkutslipp foregår i dag en del steder direkte ut i sjø. Dette må det ryddes opp i. 

- Det bør legges til rette for mottak av septik fra campingbiler/-vogner.  

- Hasvik kommune må sørge for og fortsatt holde det ryddig på de kommunale eiendommene, 

slik at vi kan gå foran som et godt eksempel. 

 

5.6 Transport og infrastrukturbygging 
 

Utviklingstrekk 

Hasvik kommunes innbyggere er bosatt på Sørøya. I dag består våre 

kommunikasjonsmuligheter av følgende alternativer: 

 

- Vi har en flyplass med 2 daglige avganger i ukedagene, ingen avganger på lørdager og en 

avgang på søndager. Vi har hatt vekst i flytrafikken de siste årene. 

 

- Vi har en ferge med fire daglige avganger på hverdagene (en på morgenen, en på 

formiddagen og to på ettermiddagen) til Øksfjord, med unntak av tirsdager der vi har tre 

avganger. Transporten over sundet tar ca. 1 time 25 minutter. Lørdag har vi to avganger 

(morgen og ettermiddag), og søndag har vi to avganger (morgen og ettermiddag). I 

sommermånedene utvides det med en ekstra avgang på søndag. Vi har hatt en sterk økning i 

fergetrafikken de siste 10 årene. 

 

I januar 2016 overtok Boreal ansvaret for fergetransporten, og de satte inn de to nye 

gassfergene «»Bergsfjord» og «Hasvik» i ruteproduksjonen. Det har vært en trøblete 

innkjøringsfase, og Hasvik kommune er av den oppfatning at vi fremdeles har for lav 

kapasitet til å kunne håndtere det økende antall trailere fra fiskeindustrien og det økende antall 

turister og fritidsreisende i toppsesongene for disse næringene. Hasvik kommune stiller også 

spørsmål med hvorvidt de nye fergene er egnet til å utøve rutetrafikk med de værforholdene vi 

har på denne fergestrekningen. For å belyse disse usikkerhetselementene har Hasvik 

kommune bestilt en konsekvensutredning fra Møreforskning. Denne vil være ferdigstilt 

sommeren 2016, og vil danne grunnlaget for Hasvik kommunes videre jobb med å legge til 

rette for en best mulig gods- og passasjertrafikk. Kommunens arbeid innenfor dette feltet er 

planlagt forankret i et eget strategidokument. 

 

I tilknytning til fergereisen må man kjøre ca. 4 mil på fylkesveien mellom Øksfjord og 

Langfjorden før man når E6. Denne strekningen har ikke tilfredsstillende kvalitet, hverken på 

vei eller i Øksfjordtunellen. 
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- Hurtigbåt til Hammerfest 4 dager i uka. Mulighet for reise tur/retur er mandag, onsdag og 

fredag, mens søndager er rute til Hammerfest lagt opp for skolelever og de som skal på arbeid 

neste uke. Ordinær rutetid er 1,5 time på strekningen Hasvik-Hammerfest. En ny hurtigbåtkai 

er under etablering på Hasvik, og tas i bruk i løpet av 2016. 

 

Store deler av fylkesveien på Sørøya ble asfaltert i år 2008/2009. Allerede ser vi at veidekket 

har store hull i asfalten, hvor man har begynt å lappe med asfalt. Sommeren 2016 har 

Finnmark fylkeskommune avsatt midler til asfaltering av ca. 5 km av fylkesveien på Sørøya. 

 

Utfordringer 

Pga. av økte kapasitetsbehov innen reiseliv, forretningsreisende og hos lokalbefolkningen 

ønsker Hasvik kommune å arbeide for en ekstra avgang med fly på hverdagene (kveldsfly), 

samt at man får en avgang på lørdagene. Hasvik kommune ønsker Alta som NAV for 

flytrafikken i Finnmark. 

 

Hasvik kommune ønsker at det tilrettelegges for økt kommunikasjon med fergen, som da vil 

tilfredsstille kravene til den økte gods- og passasjertrafikken. Kommunen ønsker å arbeide 

videre med tidligere vedtak om at fergen skal ha motorkapasitet nok til å kunne redusere 

overfartstiden ned mot 1 time, noe som også ville kunne gi grunnlag for flere avganger pr dag. 

Særlig fordi kommunen ikke fikk tilfredsstilt sitt ønske om en kapasitet på fergen på 60 

personbilenheter. Hasvik kommune ønsker også å få en ordning med gratis ferge, som følge 

av at dette sambandet faktisk er en del av fylkesvegsambandet. Hasvik kommune kommer til 

å arbeide videre med å få omgjort fergestrekningen til Hasvik fra fylkesvegferge til 

riksvegferge. 

 

Hasvik kommune ønsker å støtte en utbedring av fylkesveien Øksfjord-E6 i Langfjorden 

(herunder Øksfjordtunellen), samt signalisere det allerede oppståtte behovet for vedlikehold 

på fylkesveien Hasvik-Sørvær. 

 

5.7 Langsiktig arealbruk 
 

Utviklingstrekk 

I 2010 er 93,2 % av kystlinjen i Hasvik kommune ikke bygningspåvirket (Kilde: SSB). 

Andelen uberørt natur er også stor. Selv om man ikke enda har kommet i mål med å 

tilrettelegge så mange områder for rekreasjon eller lek (flere tiltak iverksettes i planperioden 

som følge av den vedtatte «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 2016-2019»), 

samt at det ikke er så mange kilometer opparbeidete turstier og skiløyper, er Sørøya likevel et 

eldorado for de som liker å oppholde seg og leke i naturen. 

 

Hasvik kommune må imidlertid være bevisst på hvordan den fremtidige bruken av arealene 

skal være, dette gjelder både på land og i sjø, slik at man ikke foretar valg som ødelegger for 

fremtidige utviklingsmuligheter. 

 

Reindriftsnæringa har siden begynnelsen av 1900-tallet hatt sommerbeite på Sørøya. Vi ser 

imidlertid at vi de siste tiårene har fått et økende trykk i forhold til antall driftsenheter og 

antall rein. Kommunestyret i Hasvik kommune har derfor vedtatt at man ønsker at det foretas 

en reintelling, som skal danne grunnlag for tiltak for å oppnå at antall rein skal være i tråd 

med det fastsatte reintallet for reinbeitedistrikt 19. Reindrifta oppgir selv at antall rein i 

distriktet nå ligger på ca. 4000 dyr, mens det nåværende godkjente reintallet er på 4300 dyr. 
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Antall dyr er forventet å øke som følge av at fylkesmannen har godkjent at en ny driftsenhet 

har fått lov til å etablere seg i reinbeitedistriktet (dette i mot reinbeitedistriktets eget ønske). 

 

Staten v/fylkesmannen har de senere år arbeidet med å få på plass en egen ”Marin verneplan 

for Lopphavet”. Kommunen har allerede erfart at denne planen kan skape mulige hindringer i 

forbindelse med gjennomføring og etablering av infrastrukturtiltak som for eksempel 

fiberkabler i sjø. Hasvik kommune har bedt om å få bli mer involvert i planarbeidet, og er av 

den formening at det arbeidet som hittil har funnet sted i regi av Fylkesmannen i Finnmark 

ikke har hatt den nødvendige lokale involveringen og forankringen som fremkommer av Plan- 

og bygningslovens krav. 

 

Utfordringer 

Hasvik kommune ser at det er et økende behov for hyttetomter, og ønsker å legge til rette for 

nye hytteområder. Kommunen ønsker ikke å legge til rette for etablering av hytter/ 

fritidsboliger i tettbygde strøk. Det kan også tilrettelegges ytterligere i de allerede etablerte 

hyttefeltene. Kommunen ser behovet for å avsette hittil uplanlagte arealer til industriformål/ 

næringsområder til ulike typer næringer, samt at det kan bli aktuelt å vurdere om det er mulig 

å avsette hvilke områder som er aktuelle for sau- og reinbeite i vår kommune. Uansett ser 

politikerne allerede nå at det ikke kan tillates rein- eller sauehold i nærområdene til 

drikkevannskildene eller inne i boligområdene. 

 

Hasvik kommune finner det merkelig at Reindriftsstyret i 2002 vurderte at det forsvarlige 

antall rein i distrikt 19 på Sørøya skulle være 3000 stk., mens Reindriftsstyret nå har fastsatt at 

det forsvarlige antall rein er 4300 stk. Reinbeitedistriktet har selv valgt å holde det totale 

antallet rein på ca. 4000 stk., da man ser at slaktevekta går ned når man passerer flere enn 

4000 dyr. Da blir det et paradoks at reinbeitedistriktet blir «straffet» i form av at 

fylkesmannen godkjenner at en ny driftsenhet får komme inn i distriktet, og gjennom dette 

drive reintallet opp mot maksimum antall dyr. Det er vanskelig fra et kommunalt ståsted å se 

hvilke endrede forutsetninger i beitegrunnlaget mv. som har funnet sted, som kan forsvare en 

slik økning i reintallet. Hasvik kommune ønsker derfor å arbeide for at vi får en 

reindriftsnæringen som er sunn, bærekraftig og bidrar til en økologisk balanse i naturen, og at 

det fastsettes et reintall som gjenspeiler dette.   

 

Som nevnt i kapittel 5.3 Næringliv og sysselsetting, har vi opplevd kryssende interesser 

mellom den fastboende sjøsamiske befolkningen og den sesongbaserte reindriftsnæringen når 

det gjelder arealutnyttelse, og dermed mulighetene for yrkesutøvelse. Dette må forsøkes 

hensyntatt og avklart under rulleringen av Areal- og kystsoneplanen.  

 

Kommunen må arbeide for å sikre oss tilgang til involvering og påvirkning i arbeidet med 

”Marin verneplan for Lopphavet”. I tillegg må kommunen arbeide opp mot ulike 

beslutningstakere for å sikre at planen ikke blir til et uhensiktsmessig hinder for fremtidig, 

nødvendig utvikling i sjøen i forbindelse næringsetableringer, tilrettelegging av nødvendig 

infrastruktur mv. 
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5.8 Kommunal tjenesteyting og forvaltning, utfordringer fremover 
innenfor kommunens tjenesteområder 
 

Utviklingstrekk 

Elevtallet i grunnskolene har gått ned det siste tiåret, men det ser nå ut til at det kommer litt 

større barnekull inn i årene som kommer på stedene Hasvik og Sørvær. Dette bidrar til å 

redusere nedgangen i elevtallet. Hasvik kommune har tilnærmet 100 % barnehage- og SFO-

dekning. Statistikk viser at vi har lav gjennomsnittsalder på de som arbeider i skolene og 

barnehagene.  

 

Vi ser at kommunen har en lavere andel av befolkningen med høyere utdanning enn fylket og 

landet for øvrig. Dette henger nok mye sammen med at folket tradisjonelt har arbeidet 

innenfor primærnæringene, hvor det ikke har vært stilt krav eller vært behov for høyere 

utdanning. Dette innebærer at vi ved behov for spesiell kompetanse ofte må søke ut av 

kommunen for å finne den rette å ansette. Vi ser at en dobbelt så stor andel kvinner 

sammenliknet med menn i Hasvik kommune har høyere utdanning, noe som også gjenspeiles 

blant de ansatte i blant annet kommunale lederstillinger. 

 

Vi ser at behovet for tjenester innenfor pleie og omsorg vil øke som følge av et større antall 

eldre i årene som kommer. I tillegg har etableringen av Soltun omsorgsbolig med heldøgns 

bemanning medført et økt behov for antall ansatte. På grunn av lav arbeidsledighet i 

kommunen ser vi at stadig flere av de som arbeider innenfor denne sektoren må rekrutteres 

utenfra kommunen, og ofte er dette utenlandsk arbeidskraft. Dette gir særskilte utfordringer i 

forhold til språk og integrering. 

I tillegg til økte behov for tilrettelagt omsorg i institusjon, ser vi at vi i årene som kommer 

også vil få et økt antall eldre som blir boende hjemme lengre. Vi har i tillegg mange med 

funksjonsnedsettelser (fysiske og/eller psykiske) som bor for seg selv. For disse gruppene bør 

man søke å legge til rette for sosiale møteplasser og ulike former for tilbud, dette for å unngå 

isolasjon.  

Hasvik kommune har et godt samarbeid med lag og foreninger for gjennomføringen av ulike 

tiltak, både sosiale tilstelninger på for eksempel sykehjem og samfunnshusene, og 

gjennomføringen av større arrangementer. Et godt eksempel på dette er Sørøydagene, hvor ca. 

300 frivillige er med på å gjennomføre de mange arrangementene som strekker seg over 10 

dager. Uten dette samarbeidet vil det ikke vært så mange sosiale møteplasser i vår kommune. 

 

De frivillige lag og foreninger er ca. 35 stk. i tallet, og tilbyr opplevelser og aktiviteter 

innenfor idrett, friluftsliv, kultur m.m. Dette bidrar til trivsel, og til at tilflyttere integreres i 

lokalsamfunnene. Det er fortsatt trygt og godt å vokse opp og bo i Hasvik kommune. 

 

Utfordringer 

Sikre rekruttering av lærere og pedagogisk personale i skoler og barnehager er og vil 

antakelig fortsette å være en utfordring i årene som kommer. En god rekruttering er 

nødvendig for å kunne opprettholde en god skole og et godt barnehagetilbud som er tilpasset 

de behovene som er der folket bor.  

 

De økte behovene innenfor pleie- og omsorgssektoren bidrar også til at vi har behov for å 

rekruttere mer fagutdannet personell. Her har vi det siste året sett at det har blitt lettere å 

rekruttere personell som også velger å bosette seg i kommunen, men som følge av at dette ofte 

er utenlandske statsborgere har vi fått nye utfordringer med tanke på språk og integrering. Det 
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er også en utfordring i forhold til hvordan vi skal løse fremtidige økte behov for 

hjemmetjenester etter hvert som det blir flere eldre som bor i egen bolig. Det er også en 

utfordring å ha en tilpasset tjeneste innen rus og psykiatri, hvor vi har mange brukere sett i 

forhold til innbyggertall. 

Å skape møteplasser og aktiviteter som motvirker isolasjon og ensomhet for eldre og 

mennesker med nedsatt funksjonsevne som bor hjemme, vil bidra til økt verdighet og 

forbedret livskvalitet for den enkelte. Det ville være en fordel om man kunne lagt til rette for 

aktiviteter som kan forene disse målgruppene med de brukerne som bor på institusjon. Dette 

bør derfor sees i sammenheng med det totale utviklingsarbeidet som finner sted innen pleie- 

og omsorgssektoren. 

 

Det er en utfordring å vite om brukerne er fornøyde med dagens kommunale tjenester, da det 

de siste årene ikke har vært gjennomført brukerundersøkelser for de ulike sektorene. Unntaket 

her er skolene (som er med i nasjonale brukerundersøkelser) og barnehagene (gjennomført 

2016). 

 

Det er fortsatt en utfordring at kommunen ikke har klart å finne en tilfredsstillende løsning på 

problematikken omkring avfall, skrot, utslipp mv som bidrar til å skjemme ut tettstedene og 

friluftsarealene våre. 

 

6 Prioritering av planbehovet i planperioden 
 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

Kommuneplanens samfunnsdel må få 1. prioritet med hensyn til å få på plass de overordnede 

innsatsområder, målsetninger og strategier for de viktigste utviklingsoppgavene for Hasvik 

kommune i årene som kommer. Disse vil igjen danne grunnlag for videre planlegging med 

ulike areal- og sektorplaner/kommunedelplaner. 

 

Kommuneplanens arealdel: 

Dagens arealplan må rulleres. Det viktigste er å få på plass nye planer for tettstedene med 

fokus på boligbygging og næringsutvikling, samt avsette områder til hyttefelt, friluftsområder, 

industriområder og annet i arealene utenfor tettstedene. I sjøen ønsker kommunen at det 

foretas en gjennomgang av arealer som skal avsettes til akvakultur. I forbindelse med 

planprosessen må det foretas avklaringer og grenseoppganger mot de viktigste næringene som 

benytter seg av arealene på sjø og land, som fiskeri-, oppdretts-, reiselivs- og 

reindriftsnæringen. I tillegg må det komme avklaringer av kommunens handlingsrom i 

forhold til et eventuelt marint verneområde i Lopphavet. 

 

Kommunen må ha kapasitet og kompetanse til å regulere egne områder og til å behandle 

private planforslag. Det er en utfordring å tilpasse arealplanene slik at de både er langsiktige 

og styrende, men samtidig fleksible for endrede forutsetninger og nye initiativ. Det foreslås 

full revisjon av arealdelen for hele kommunen, med oppstart høsten 2017. 

 

Forslag til prioritering av planoppgaver: 

 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel har første 

prioritet i perioden.  

 For øvrig vises det til matrise med plan for når arbeidet med utarbeiding/rullering av 

de ulike sektor-/ kommunedelplanene skal gjennomføres. 
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7 Planstrategi 2016-2019 

 
Følgende planstrategi gjelder for perioden 2016-2019: 
 

Samfunnsplaner 2016 2017 2018 2019 

Kommuneplanens samfunnsdel 

(1998) 

Rullering Rullering   

Kommunale næringsstrategier Rulleres årlig Rulleres årlig Rulleres årlig Rulleres årlig 

Strategier for boligutvikling Rullering Rullering   

Strategier for fremtidig 

utvikling i fiskerihavnene 

(herunder gods- og 

verdianalyser mv) 

Ny Ny   

* Temaplan for rus, psykiatri 

og boligsosiale forhold 

Ny Ny   

**Temaplan for pleie og 

omsorg, eldre og demens 

Ny Ny   

Temaplan for trafikksikkerhet  Rullering   

Rekrutterings- og 

kompetanseplan 

 Ny   

Ungdomsplan Rullering Rullering   

Temaplan for idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet 

Vedtatt 11.02.16   Rullering 

Arealplaner     

Areal- og kystsoneplan (2000)  Rullering, 

oppstart høsten 

2017 

Rullering  

 

* Temaplan for rus, psykiatri og boligsosiale forhold er planområder kommunen bør ha 

beskrevet dersom man ønsker å kunne søke om eksterne tilskudd til iverksettelse av tiltak. 

Kommunen har i dag tre individuelle planer for rus, psykiatri og boligsosialt arbeid, som ble 

utarbeidet i 2008. Disse ønskes skrevet sammen i en felles temaplan, slik at man kan se disse 

arbeidsområdene under ett. Dette er også i samsvar med den administrative organiseringen 

man har i dag, hvor disse fagområdene inngår som en del av etableringen av enheten FFR 

(Familie, forebygging og rehabilitering). 

 

** Gjennom en felles temaplan som belyser pleie og omsorg, eldre og demens, vil man kunne 

ha en felles beskrivende del i forhold til status innen helse- og omsorgsfeltet, utarbeide 

fellestiltak på tvers av målgrupper, og gjennomføre en felles rullering ved behov. Dette vil 

også gi leserne og brukerne av planen et helhetlig bilde av status og utfordringer innen helse 

og omsorg i Hasvik kommune, samlet i et dokument. 
 
 


