Dato: 03.06.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 9202
JournalpostID: 21/ 36349
Saksbehandler: Lars Steinsvik
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
033/21
065/21

Utvalg
Utvalg for plan og miljø
Formannskapet

Møtedato
17.06.2021
25.08.2021

Prioriteringer – Gartnerplanen 2019-2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø tar forslagene til prioriterte investeringer for 2021 til orientering.
Utvalg for plan og miljø 17.06.2021:
Behandling:
Eidesen (SP) sitt alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saken videresendes til formannskapet til behandling, da vedtaket vil få økonomiske konsekvenser.
UFPM- 033/ 21 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø synes framlagte sak gir en god oversikt over status for investeringer og
prioriteringer i henhold til Gartnerplanen. Den gir også status for andre prosjekter som har
kommet
inn i forbindelse med bystyrets budsjettbehandlinger.
Utvalget vil vise til at det i flertallskoalisjonens samarbeidsavtale er signalisert at bevilgningene til
frivillighet skal økes med 1 million kroner for hvert budsjettår i denne bystyreperioden. Det i den
forbindelse signalisert at noe av disse midlene også skal øremerkes frivillige tiltak i denne sektoren.
Det skal spesielt legges vekt på løsninger i områder som scorer dårlig i levekårsundersøkelsen.
Utvalget vil gi uttrykk for at det er positivt at det inngås samarbeid med velforeninger, men vil
peke
på at i områder der velforeningene ikke er aktive, eller i tilfeller der andre frivillige gjør en innsats
prioriteres ikke en innsats fra kommunens parkavdeling like høyt. Utvalget vil henstille
kommunedirektøren om å inngå samarbeid med frivillige og ildsjeler som ønsker å bidra i sine
nærområder på lik linje med velforeningene.
Gartnerplanen inkludert handlingsdel varer i 4 år. Utvalget mener det vil være behov for hyppigere
revideringer og ber om at handlingsdelen inkludert investeringer tas opp til årlig revisjon i
forbindelse med bystyrets budsjettbehandling.
Som et ledd i forberedelsene til politikernes prioriteringer ber utvalget om at det gjennomføres en
kartlegging av samtlige friområder og lekeplasser. Det bør også skissere kriterier for hvilke som bør
vedlikeholdes, saneres eller legges om til annen bruk. Det er viktig at slike områder kan fungere
som
områder for fritid og rekreasjon for mennesker i alle aldre.

Utvalget ønsker også å vise til ressursgruppe som jobber med problemstillinger knyttet til
vedlikehold/tilrettelegging av Byheiene. Når det foreligger forslag til konkrete tiltak ønsker
utvalget
at disse også blir lagt fram for politisk behandling.
Utvalget vil også be om at det fremmes en sak i forbindelse med at det foreligger forslag fra
innbyggere og skole om mer aktiv bruk av Lotheparken.
Utvalget ønsker også å påpeke at flere aktuelle tiltak som turstier, belysning og lignende kan ha
konsekvenser i forhold til natur og dyreliv. Det er viktig at alle slike saker blir godt utredet og
forankret politisk.
Utvalget ber om at denne saken videresendes til formannskapet.
Formannskapet 25.08.2021:
Behandling:
Koalisjonens forslag, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Formannskapet ber kommunedirektøren følge opp vedtaket i utvalg for plan og miljø og legge
fram et beslutningsgrunnlag i tilknytning til budsjett for 2022.
Oversendelsesforslag, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
Formannskapet ber om at i kartlegging av lekeplasser/parker/friområder gjøres det ut fra fem
kriterier:
1 sikkerhet, 2 artsmangfold, 3 estetikk, 4 områdeprioritering, 5 attraktivitet.
MDG Bjørn-Erik Davidsen
Oversendelsesforslag, foreslått av Bjørn Erik Davidsen, Miljøpartiet De Grønne
Formannskapet ber om en lokal veileder til utforming av lekeplasser, med bakgrunn i nasjonal
veileder og verbalforslag budsjett 2021: Ber om lekeplasser og parker benytter kommunen
naturmaterialer og minst mulig plastikk og gummi.

Tilleggsforslag, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Sentrumsplassen "Gutten med båten" må ses i sammenheng med strekket fra Skåregata 103 til
Risøy bru, det offentlige toalettet som er plassert på sentrumsplassen og ressurser knyttet til
rusavhengige i området.
Tillegg til MDGs oversendelse om kriterier, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Det inkluderes oversikt over hvilke velforeninger som er tilknyttet de ulike lekeplassene, og
eventuelle vedlikeholdsavtaler med velforeningene eller andre aktører.
Endret innstilling fremmet av Eidesen (SP) ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.
Inbjo (Frp) fremmet kommunedirektørens forslag til innstilling i plan og miljø på nytt. Dette ble ikke
votert da Eidesen sitt forslag ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.
Oversendelser fremmet av Davidsen (MDG) og Lønning (H) ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp) stemmer.
FS- 065/21 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø tar forslagene til prioriterte investeringer for 2021 til orientering.
Formannskapet ber kommunedirektøren følge opp vedtaket i utvalg for plan og miljø og legge
fram et beslutningsgrunnlag i tilknytning til budsjett for 2022.

Med følgende oversendelser:
Formannskapet foreslår at i kartlegging av lekeplasser/parker/friområder gjøres det ut fra fem
kriterier:
1 sikkerhet, 2 artsmangfold, 3 estetikk, 4 områdeprioritering, 5 attraktivitet.
Formannskapet ber om en lokal veileder til utforming av lekeplasser, med bakgrunn i nasjonal
veileder og verbalforslag budsjett 2021: Ber om lekeplasser og parker benytter kommunen
naturmaterialer og minst mulig plastikk og gummi.

Sentrumsplassen "Gutten med båten" må ses i sammenheng med strekket fra Skåregata 103 til
Risøy bru, det offentlige toalettet som er plassert på sentrumsplassen og ressurser knyttet til
rusavhengige i området.
Det inkluderes oversikt over hvilke velforeninger som er tilknyttet de ulike lekeplassene, og
eventuelle vedlikeholdsavtaler med velforeningene eller andre aktører.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Bystyret har bedt kommunedirektøren om å legge fram prioriterte tiltak i henhold til
gartnerplanen for 2021 til politisk behandling. Det er også ønske om at det innhentes innspill fra
velforeningene og andre berørte interesser før saken legges frem for PMU og Formannskapet for
endelig avgjørelse.

Saks- og faktaopplysninger
Teknisk enhet, avdeling park, drifter, vedlikeholder og driver skjøtsel over Haugesund kommunes
sine park og landskapsområder i henhold til Gartnerplanen 2019-2023, som ble vedtatt i Utvalg for
plan og miljø (PMU) 21. mars 2019. Alle drifts- og vedlikeholdsprioriteringer gjøres ut fra fastsatte
retningslinjer i denne planen.
Når det gjelder investeringer har den vedtatte Gartnerplanen 2019-2023 et vedlegg G som
beskriver forslag til investeringer 2019-2023. Denne ligger vedlagt. Vedlegget har også fått påført
tilleggsinformasjon over hva som så langt er utført av disse prosjektene, hva som er planlagt utført
i 2021, og videre hva som gjenstår for perioden 2022-2023.
I tillegg til Gartnerplanens forslag til investeringer blir det årlig bevilget midler til prosjekter ut over
denne handlingslisten. For 2021 vil følgende 3 prosjekter komme i tillegg:

·

Sansehage ved Haraldvang omsorgssenter.
Den eksisterende sansehagen er utdatert og lite innbydende for beboere på Haraldsvang.
Området er avsatt til riggplass for brannvesenet ved en eventuell brann. Dette gjør at store
deler av dette området må holdes fritt for planter og møbler.
Nå vil hele området i vest bli en del av den nye sansehagen. Her blir det anlagt en universell
adkomst mellom 1 og 2 etg. Dette gjør at alle som bor på Haraldsvang omsorgssenter kan
benytte uteområdet. Det vil også bli anlagt lys, sitteplasser og planter langs gangvegene.

Etter samtale med skole, vil vi anlegge et område som skal benyttes til skolehage. Dette
prosjektet vil føres frem av skole. Her planlegges 7 store plantekasser som også beboerne
kan få glede av. Uteområdene vil også bli møblerte.
Dette prosjektet er et samarbeid mellom Haraldsvang omsorgssenter, skoleenheten og
teknisk enhet. Bystyret har bevilget 3 millioner kroner til prosjektet som er ferdig prosjektert
og med antatt anleggsstart i august 2021.
·

Havåsen skole uteområde
Uteområdet på Håvåsen skole skal få en oppgradering i 2021. Dette prosjektet er et
samarbeid mellom skolen, idrett, teknisk enhet og EBY. Det er opprettet en arbeidsgruppe
med involverte enheter. Bystyret har bevilget 3 millioner kroner til prosjektet og planlagt
oppstart er høsten 2021.

·

Uteområder Kyvikdalen
Dette er et samarbeidsprosjekt med Kyvikdalen barnehage om å oppgradere fotballbanen i
Kyvikdalen. Det er laget en plan hvor vi reduserer størrelsen på fotballbanen og anlegger et
lekeområde kombinert med en ny og mindre fotballbane med kunstgress. Prosjektet er
kalkulert til ca. 2 millioner kroner. Teknisk enhet kan forskuttere inntil 600.000 kroner i
spillemidler. Tiltakene er berettiget spillemidler.
Prosjektet avventer en avklaring fra barnehagen om de ønsker å stille med resten av
midlene. Bystyret har bevilget 0,5 millioner kroner til prosjektet.

Planlagte prosjekter for 2021 som er basert på Gartnerplanens handlingsliste for investeringer
er:
· Eivindsvatnet – turveg rundt vannet.
Det foreslås å bygge en enklere versjon av den planlagte turvegen sør for
Eivindsvatnet. Turvegen starter ved parkeringsplassen på Eivindstad, og går ca. 20 m
fra vannkanten. Den avsluttes der hvor turstien begynner å stige opp i skogen. Dette
blir en turveg som får mellom 1,5-2,0 meters bredde. Alle stedlige masser vil bli
benyttet. Det blir anlagt sitteplasser langs turvegen.
Tiltaket med redusert standard tilfredsstiller krav fra SR-bank stiftelsen og utløser
gaven på 1 million, men betinger at 1. etappe (ca. 500 m) er ferdig opparbeidet innen
1/12-2021.
Forventet oppstart i august 2021. Teknisk enhet forskutterer opparbeidelsen.
·

Hollenderhaugen – rehabilitering og etablering av lekeplass

Det skal opparbeides et nærmiljøanlegg øst for Hollenderhaugen. Dette er et samarbeidsprosjekt med privat utbygger som har innbetalt 500.000 kroner som frikjøpsmidler for
boligprosjektet, øst for stadion. Grunnarbeider ble utført i 2020. Det vil bli sett på mulighet
for å anlegge lys opp til toppen med tilhørende sitteområder. Forventet oppstart høst 2021.
·

Planlegging av uteområdene ved Rossabø og Austrheim skole.

Det er utarbeidet en utomhusplan for Rossabø skole på bakgrunn av en kartlegging av
skolens uteområder. Planen har blitt vurdert av skolens ledelse og elevråd. Det planlegges å
anlegge en stor kunstgressbane med lys i år. Resten av uteområdene vil bli utbygd etappevis
og spilt inn i budsjett for hele økonomiperioden 2022-2025.

På Austrheim skole er det også gjennomført en kartlegging av uteområdene. Her vil det
utarbeides en helhetlig plan for uteområdet. Dette planarbeidet starter opp høsten 2021.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolen, teknisk enhet og EBY.
·

Sentrumsplass «Gutten med båten»

Det er utført planarbeid for dette prosjektet, hvor landskapsarkitekt har laget et skisseforslag
for hvordan dette området (Brummenæs og Torgersens gate) skal utformes. Prosjektet
planlegges utført i 2022/2023.

Innkomne merknader/uttale fra parter
Teknisk enhet har tett samarbeid med VFU (Velforeningenes fellesutvalg) og avholder månedlige
møter hvor det tildeles dugnadsmidler til aktive velforeninger som søker om dette. Innspill fra
velforeningene blir også tatt opp i disse møtene.
Ellers samarbeider Teknisk enhet løpende med aktive velforeninger om å anlegge nye lekeplasser
/ballbaner. Kravet er at andelen til kommunen er på maks 50% av anleggskostnadene. Dette har
vist seg å være en vellykket måte å anlegge nye lekeområder på.
Konsekvenser
Gartnerplanens handlingsplan viser forslag til investeringer for perioden 2019-2023 (vedlegg G i
Gartnerplanen). Teknisk enhet har gjennomført årlige vurderinger og prioriteringer ut fra denne.
Som det vises på vedlagt liste er en del av de planlagte investeringer gjennomført i perioden 20192021. Det gjenstår noen prosjekter for perioden 2022-2023. Videre så har det blitt vedtatt å
gjennomføre enkelt prosjekter som ikke har vært listet opp på Gartnerplanens handlingsliste. Disse
blir også gjennomført, men her følger det med egne øremerkede budsjettmidler.

FNs bærekraftsmål
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Delmål 11.7 -Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.

15 Livet på land
Delmål 15.8 -Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å
redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og
dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter.
Gjennomføring av gartnerplanen vil bidra positivt i forhold til FNs bærekraftsmål som vist over. En
god plan for opparbeiding og skjøtsel av grønne lunger i bybildet, i form av park og turområder vil
bidra positivt i forhold til folkehelse, livskvalitet og bærekraftige byer.

Økonomiske konsekvenser
Gjennomføring av drift og investeringer er begrenset i henhold til tildelte budsjettmidler. Noen
prosjekter kan ha så store kostnader at de ikke lar seg gjennomføre innenfor de tildelte
budsjettrammene. Det har i enkelte tilfeller blitt gitt ekstrabevilgninger for spesifikke prosjekter
som er ønsket gjennomført. Dette er gjerne prosjekter som ikke er satt opp på gartnerplanens
handlingsplan. Eksempel på dette er sansehage i Haraldsvang omsorgssenter.

Beredskap
Arbeidet med gartnerplanen følger Haugesund kommunes HMS og kvalitetssystem, samt øvrige
retningslinjer som er beskrevet i Gartnerplanen.
Vurdering
Gartnerplan 2019-2023 beskriver hvordan drift og vedlikehold blir prioritert innenfor
planperioden.
Når det gjelder forslag til handlingsplan for investeringer 2019-2023 (vedlegg G i Gartnerplanen)
blir det årlig foretatt prioriteringer etter følgende:
·
·
·

øremerkede prosjekter i budsjett
samarbeidsprosjekter med private utbyggere eller velforeninger
prosjekter som utløser tilskudd (stiftelser, spillemidler etc.)

Parkavdelingen har de siste årene hatt fokus på samordning mot andre kommunale enheter og
velforeninger. Dette er kostnadseffektivt og gir flere positive ringvirkninger både innen drift,
vedlikehold og investeringer. Denne praksisen vil videreføres og utvikles slik at alle får mest mulig
igjen for hver krone.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Utvalg for plan og miljø tar forslag til prioriterte investeringer for 2021 til orientering.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
· Lov om skogbruk (skogbrukslova)
· Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
· Lov om rettshøve mellom grannar (naboloven)
· Lov om sikkerhet med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
· Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
· Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
· Forskrift om plantevernmidler
· Forskrift om fremmede organismer
· Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
· Kommuneplan
· Reguleringsplaner
· Kommunedelplan for energi og klima 2012 – 2020
· Kommunalteknisk VA norm
· Sentrumsplan
Grøntstruktur i Haugesund (temaplan)

Vedlegg:
Gartnerplan 2019-2023

