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Innledning!
Tjenesteområdet samfunnsutvikling er et bredt sammensatt og mangfoldig fagområde. 
Nedenfor vises et organisasjonskart for tjenesteområdet. !
!!!
!!
!

!
Som nevnt tidligere er oppgaveporteføljen for tjenesteområdet svært sammensatt. Derfor 
er det også slik at de ulike enheter samarbeider om å levere de tjenester som 
innbyggerne i kommunen forventer og har krav på. Dette er viktig idag og vil bli enda 
viktigere fremover. 
Et perspektiv som utvalget er opptatt av er at tilgangen til internett er avgjørende for 
kommunens samlede tjenesteproduksjon. 
Utvalget bes om at det rettes oppmerksomhet mot nettopp dette og med 2 innganger: !
1. Nettilgang der folk bor.  
2. Nettkapasitet i kommunale bygg. !
Punkt 1 vil være avgjørende for utvikling av nye måter å levere tjenester på. En stadig 
raskere teknologisk utvikling utfordrer oss på å være i forkant. I tillegg er tilgang til 
internett en klar forventing blant mennesker i dagens samfunn. I dag er dette ikke en 
selvfølge for alle i Vefsn. Hva er kommunens ansvar i den videre utvikling? 
Det andre punktet må bare ryddes opp i slik at elever, ansatte, beboere og andre får de 
tjenester som man kan forvente i 2017. !
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Frivilligheten har stått og står fortsatt sterkt i Vefsn-samfunnet. I dag er det registrert 
nærmere 150 organisasjoner i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. 
I tillegg til disse 150, regnes det å være ca 60 aktive organisasjoner som ikke er registrert 
i registeret. Dette gir oss flere enn 200 organisasjoner og da er ikke fagforeninger, yrkes- 
og næringslivsorganisasjoner samt politiske partier medregnet.  !
WHO beskriver i sin strategi  for sunn aldring et behov for frivillig hjelp og kapasitet i 1

fremtidens omsorg. Mennesker lever lengre og må bli gitt muligheten til å bidra så lenge 
de vil og kan. Frivillighet kan være nettopp et slikt sted å delta. Det andre er at frivillige 
aktører i enda større grad vil kunne være vesentlige hjelpere for utøvelse av tjenester og 
service. Dette er eksempelvis Termik et godt eksempel på i Vefsn. Utvalget er kjent med 
at helse- og omsorgsutvalget foreslår å utvikle en egen frivilligstrategi for kommunen, noe 
utvalget støtter. !
Utvalget opplever at dagens Vefsn-samfunn er litt på vent. En rekke prosjekter «ønsker» 
seg de samme arealer for utbygging. Ny videregående skole, Kippermoen eller 
Skjervengan, er ett slikt eksempel. Eksisterende tomt og bygningsmasse i sentrum må få 
nytt liv, og her kan flere prosjekter være aktuelle. Det nevnes kulturlokaler, 
aktivitetssenter for eldre osv.  
Et mulig nytt fengsel, også Skjervengan, er et annet eksempel. Sykehusstruktur og 
plassering av nytt Helgelandssykehus et tredje. Det siste legger bånd på flere aktuelle 
arealer inntil en avgjørelse om struktur og lokalisering er tatt. Utvalget er derfor opptatt 
av at det gjøres et grundig forarbeid for prosjekter slik at etablering kan iverksettes 
umiddelbart ved bekreftet arealbruk. !
Med utgangspunkt i de endringer som er i demografien i Vefsn er det essensielt at det 
fokuseres på omdømmebygging for å fremheve Vefsn som en god bosteds- og 
arbeidskommune. Her har alle et ansvar for å bidra, men kommunen har et særlig ansvar 
for å gå foran. Vefsn trenger flere unge mennesker som ønsker å etablere seg i 
kommunen, og dette vil ikke skje av seg selv. Vi må fremheve kommunen med alle dens 
attraksjoner og muligheter. Et rikt kulturliv, stort mangfold innen idrett, kvalitet i skole og 
barnehager, mange små og større lokale og regionale arrangementer, god infrastruktur for 
næringsliv, voksende turisme og gründerliv innen kultur- og naturbaserte næringer. 
Kanskje viktigst at de alle - fremelske en kultur som anerkjenner de som skaper suksess 
og løfter de frem. !
Studiesenteret RKK berømmes for sitt arbeid. Gjennom sin emisjon med Høgskolen i Oslo 
og Akershus kan dette gi Vefsn-samfunnet helt nye muligheter for utdanning og 
kompetanse. Online utdanning vokser og Vefsn kommune må være tett på for å bidra til 
et fremtidsrettet tilbud for innbyggerne i Vefsn.  !
Til sist er utvalget opptatt av at ny gravplass er i gang og forventes fullfinasiert. 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Slik leser du planen!
!
Handlingsplanen som du nå leser i skal være et verktøy for tjenesteområdet 
samfunnsutvikling, kommunens administrasjon og de folkevalgte i kommunen. Planen skal 
være et verktøy for å realisere de mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens 
samfunnsdel. !
Handlingsplanen viser til en rekke ulike tiltak, noen som krever midler ut over dagens 
ramme, men også en rekke tiltak som ikke gjør dette. Det er kun tiltak som krever nye 
midler som er prioritert fra utvalget i arbeidet. Totalen av alle tiltak skal bidra til å realisere 
mål og strategier fra samfunnsdelen. !
Kapittelet Kommuneplanens samfunnsdel er en gjengivelse av satsningsområder og 
fokusområder fra samfunnsdelen. Tjenesteområdet samfunnsutvikling knytter seg til alle 
disse. !
Kapittelet Prioriterte tiltak viser til tiltak som krever nye midler, ut over dagens ramme, 
og som er foretrukket fra utvalget i planarbeidet. De beskrives mer utfyllende i kapittelet. !
Kapittelet Fra ord til handling viser i tabellform alle tiltak som er belyst i arbeidet med 
planen. Dette være seg både de nevnt i forrige kapittel, men også tiltak som ikke krever 
ytterligere midler for gjennomføring. Tiltakene presenteres under konkrete mål fra 
kommuneplanens samfunnsdel.  
Tabellene peker på fire innhold: Mål (målsetting presentert i kommuneplanens 
samfunnsdel), Handling (hvilken handling/tiltak skal det fokuseres på), Ansvar (hvilken/
hvilke enheter har et ansvar for at dette blir gjort) og Nye midler (krever tiltaket midler 
utover dagens ramme). !
Tabellen Oppsummering avslutningsvis i dokumentet viser skjematisk de tiltak som er 
foreslått under tekstkapittelet Prioriterte tiltak. !!!

�5



Kommuneplanens samfunnsdel!
Kommuneplanens samfunnsdel presenterer tre (3) satsningsområder for en helhetlig 
samfunnsutvikling.  !
Satsningsområde 1 
Vefsn kommune skal være et naturlig bestemmelssted for private næringsutviklere og 
offentlige arbeidsplasser. Kunnskap om fremtidens arbeidsplasser og trender er i så 
tilfelle avgjørende og må styrkes. Arbeidsplasser for unge voksne står sentralt. !
Satsningsområde 2 
Vefsn kommune skal prioritere arbeidet med å beholde og rekruttere unge mennesker i 
etableringsfasen. !
Satsningsområde 3 
Vefsn kommune skal utvikle de kommunale tjenester for å gi våre eldre et godt og 
verdig liv. !
Under disse satsningsområder er det et utvalg av mål og strategier som sammen skal 
realisere disse satsningsområder. Tjenesteområdet samfunnsutvikling har en finger med i 
spillet på nærmest samtlige av disse punkter. !
I tillegg er det trukket frem fire (4) fokusområder som skal støtte opp om den ønskede 
utvikling. Disse er: !
• Folkehelse 
• Vefsn kommune som organisasjon 
• Byutvikling, levende bysentrum 
• Klima og miljø !
Hvordan tjenesteområdet samfunnsutvikling knytter seg til disse fire områder er gjengitt i 
dokumentet. 

!
!
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Prioriterte tiltak!
Her følger en kortfattet forklaring på de tiltak som er foreslått og som krever nye midler.  
Tiltakene er prioritert med utgangspunkt i kvalitet og behov.  

Investeringer!

Fornying av maskinpark ved Kippermoen idrettspark, Folkehelse 
Ny traktor og ny tråkkemaskin. Traktor er fra 1993 og brukes til snørydding, skogrydding 
og anleggsvedlikehold. Tråkkemaskin fra 2005, og brukes til løypekjøring ved Sjåmoen, 
Granmoen, Mosåsen, Drevvatn og Ollmoen. I tillegg kjøres det til vinterarrangementer på 
Kippermoen, samt for Bysprinten i sentrum. Vedlikeholdskostnader for nevnte maskiner er 
høy og økende, og det må påregnes driftsstans for nevnte maskiner. !!
Utvidelse og renovering av brannstasjon, Brann og redning 
Behovet for en ny og fremtidsrettet stasjon er tydelig. Dette skyldes at arbeids- og 
lagringsforholdene ved dagens brannstasjon er svært mangelfulle.  
Dagens brannstasjon har omfattende slitasje og framstår ikke som tidsriktig eller 
funksjonell. Den mangler betydelig areal for innendørs parkering og vedlikehold av 
beredskapsmateriell, den mangler viktige fasiliteter som garderobe- og dusjekapasitet. 
Dagens kjøretøy er større enn hva stasjonen er bygget for. Dette medfører at tilsyn med 
brann- og redningsmateriell som er plassert på bilenes tak, må utføres utendørs, vinter og 
sommer, da det ikke er tilstrekkelig takhøyde innendørs. Brann- og redningsbiler vaskes 
utendørs året gjennom, grunnet manglende vaskehall for slikt materiell.  
En grundig gjennomgang av eksisterende tomt, eiendomsmasse, utstyrspark og behov må 
utføres. !!
Samlokalisering kulturhus/kulturskole, Kultursenteret 
Kommunestyret bevilget i møte 21. juni 2017  2 mill til «forprosjekt 
kultursamlokalisering». Det ble samtidig bestilt en sak til formannskapet for å avklare hva 
som skal være med i forprosjektet.  !
Vefsn kulturskole har sin aktivitet spredt på svært mange steder, p.t. 17 adresser. I mange 
tilfeller foregår undervisningen i lokaler som på ingen måte er tilrettelagt for musikk- og 
kulturaktivitet, verken når det gjelder ventilasjon, lyddemping, utforming eller andre 
fasiliteter. Situasjonen innebærer dårlig arbeids- og skolemiljø, og legger ikke grunnlag for 
å skape felles identitet og bli inspirert/lære av hverandre. !
Sambruk av hovedsalen i kulturhuset til både kino og kulturarrangementer, har lenge vært 
en utfordring. Begge har i sine budsjetter et høgt inntjeningskrav samtidig som begge 
befinner seg i en tøff markeds- og konkurransesituasjon. Behovet for også å løse 
sambruksproblematikken i forbindelse med kulturskoleutbygging, har derfor vært påpekt i 
flere år, spesielt gjennom økonomiplanarbeidet.  !
Fra det frivillige kulturlivet har bedre tilgang på lokaler, spesielt for øving og utstillinger, 
vært etterlyst i mange år. Kulturnæringen vil også nyte godt av dette. 
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Vedlikehold av kommunale veger, Teknisk drift 
Vefsn kommune har et meget stort etterslep på vedlikehold. Verdien på vegnettet 
forringes årlig på grunn av manglende ressurser. Teknisk drift har beregnet etterslep på 
vedlikehold av veg til over 100 mill.kr. I tillegg til dette jobbes det med å konkretisere 
kostnader med bruer, skilt, overvannsanlegg og belysning. Hvis Vefsn kommune prioriterer 
å sikre verdi, standard og framkommelighet på vegnettet må det gjøres en betydelig 
økning i budsjettrammene. Det er også nødvendig med en betydelig innsats med 
reasfaltering for å begrense forfallet. !!
Rehabilitering av idrettsanlegg i henhold til anleggsplan, Folkehelse 
En rekke av kommunens idrettsanlegg har behov for utvidet vedlikeholdsarbeid. 
Kommunen har et særskilt ansvar for de anlegg som kommunen selv er anleggseier på, 
og som har mottatt spillemidler for bygging eller rehabiltering. Tippemiddelordningen 
stiller krav til anleggseier. 
«Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra 
ferdigstillelse av anlegget. Kravet er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. 
Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand. De til enhver tid gjeldende 
sikkerhetsforskrifter skal følges. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes 
utover det som følger av normal slitasje og elde.» 
Flere anlegg har et tydelig etterslep på vedlikehold og har store behov for ressurser. Det 
må derfor iverksettes vedlikeholdsarbeid i tråd med kommunal anleggsplan. En slik plan 
må revideres før oppstart. !
Fortsette arbeidet med trafikksikkerhetsplan, Teknisk drift 
Gjeldende trafikksikkerhetsplan er for perioden 2016 - 2019. De fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidlene utgjør ca 80 % av søknadsrammen og er begrenset oppad til 3 
millioner kr. pr. enkeltprosjekt. Gang- og sykkelveg langs Austerbygdvegen og Vefsnvegen 
er prosjekter som planlegges. Kommunen må planlegge for midler tilsvarende kommunens 
egenandel ved makismalt tilskudd fra fylket. !!
Innkjøp av utstyr vegsektoren, Teknisk drift  
Vegsektoren har en kjøretøypark av stor verdi. Det er foretatt en vurdering av 
kjøretøyparken på vegsiden og det er summert en gjenanskaffelsesverdi på ca 55 mill.kr. 
Med en levetid på 10 – 12 år er dagens fornying på langt nær tilstrekkelig til å 
opprettholde en driftssikker og hensiktsmessig maskinpark. Det avsettes i driftsbudsjettet 
årlige beløp til utskifting av maskiner. Det foreslås at det i tillegg bevilges midler til å 
gjennomføre utskifting av maskiner.  !!
Innkjøp av teleslynge, Kultursenteret 
Huset har et gammelt trådløst IR-system som ikke fungerer. Utstyret er gjennomgått og 
det er konkludert med at det er teknisk utrangert og ikke aktuelt å forsøke oppgradering. 
Hørselshemmedes forening (HHLF) har ved flere anledninger etterlyst fungerende 
teleslynge i hovedsalen i Mosjøen kulturhus/kino og har tidligere forespeilet at de kunne 
bidra økonomisk. Det bør være en selvfølge at Vefsn kommune har tilgjengelig utstyr for 
dette i sine kulturlokaler. Innkjøp av teleslyngeløsnining for hovedsal anslås til ca kr 
125.000.- !
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Utskifting av kommandobil, Brann og redning 
Ordinær utskifting av en 2008-modell Mitsubishi Pajero. Utrykningskjøretøyet benyttes i 
helkontinuerlig vaktberedskap for innsatsleder brann.  
Enheten vurderer å utnytte dagens avgiftssystem ved framtidig bilkjøp. Dette skjer ved at 
man i utgangspunktet kjøper en personbil i høyere prisklasse for deretter å selge den etter 
en treårsperiode med gevinst. Flere norsk brannvesen utnytter denne avgiftsordningen til 
nærmest gratis bilhold – men det krever aksept for kjøp av en bil i noe høyere standard 
der avgiftsnivået i utgangspunktet er høyt. Omleggingen av innkjøpsrutinene har også 
forenklet anskaffelsesprosessen. !
Fellesprosjekt hall, Bygg og Eiendom 
Kippermoen idrettshall er inne i sitt 45 driftsår. Hallen er tildels svært nedslitt og ikke 
tilpasset dagens krav om universell utforming.  
Andelen av idrettslag i Vefsn som benytter idrettshallen som treningsarena har økt og er 
økende. Flere idretter har økende medlemsmasse og det er i dag slik at flere idretter ikke 
kan gi alle som ønsker det et tilbud grunnet f.eks. mangel på treningstid i hall.  
Samtidig er det slik at det er vedtatt bygging av ny samlokalisert videregående skole i 
Vefsn. En slik skole vil ha vesentlige behov for aktivitets- og idrettsflater for sin 
undervisning. Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om bygging og drift av ny 
hall vil være både økonomisk hensiktsmessig og arealbesparende. Det etableres en egen 
arbeidsgruppe som kan etablere kontakt med, og jobbe ut forslag for en fremtidig 
fellesløsning i samarbeid med Nordland fylkeskommune. !
Verksted og garasjeanlegg, Teknisk drift 
Verksted og garasjeanlegg på Nyrud er sterkt foreldet. Anlegget ble tatt i bruk i 1968, og 
nærmer seg 50 år. Anlegget har hatt svært lite bygningsmessig vedlikehold over en 
årrekke. Det ble gjennomført en detaljert befaring på anlegget 20.01.2011. Det ble 
kartlagt mange store og alvorlige feil med anlegget. Noen hovedpunkter er følgende:  !
· Inneklima og ventilasjon er tidvis helsefarlig. Det er ikke ventilasjonsanlegg i verkstedet. 
Oppvarming av bygget er kun basert på luft. Det tilføres ikke friskluft da varmeanlegget 
ikke har kapasitet til å varme opp kald uteluft. !
· Varmeanlegget drives med fyringsolje. I 2020 vil dette ikke være lovlig slik det ser ut på 
nåværende tidspunkt. Varmeanlegget må fjernes og erstattes med vannbåren varme.  !
· Oljeutskiller på verkstedet er ikke i tråd med dagens krav. Oljeutskilleren er av stål og 
må ihht. forskrift oppgraves og kontrolleres. I praksis vil dette resultere i at ny oljeutskiller 
må etableres.  !
· Bæresøyler i betong er meget dårlig. Vinduer i garasjerekke er knust og delvis erstattet 
med finerplater. !
· Anlegget ble dimensjonert for kjøretøy som var for 50 år siden. Kjøretøy som benyttes i 
dag har andre fysiske mål. Innvendig takhøyde er for liten. Lengden for maskinoppstilling 
innendørs er for kort.  !
· Elektrotavler og kabelanlegg er ikke oppgradert etter at anlegget ble bygd. Dette holder 
ikke dagens krav til elektrotekniske installasjoner. Anlegget har ikke nød-dusj eller toalett. !
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Nyrud er av Vefsn kommune betraktet som en mulig lokasjon for et nytt sykehus. I 
påvente av konklusjon om sykehusstruktur og dertilhørende plassering, må det vurderes 
andre tomtealternativer for nytt anlegg. !
Utbedring av gatelys, Teknisk drift 
Store deler av belysningen er svært gammel. Elektriske jordkabler er ikke dimensjonert 
ihht. dagens elektriske forskrifter, og dette gir seg utslag i at lange kabelstrekk blir smeltet 
ved kortslutning. Trestokker er i mange tilfeller oppråtnet slik at armatur ikke har 
tilstrekkelig feste, med fare for å ramle ned. I enkelte gater er stålmaster langt på veg 
rustet, og har liten styrke. Med de bevilgninger som er gitt den senere tid jobbes det godt 
med gatelys. En rekke gater har fått ny belysning, men det er fortsatt mye som gjenstår. 
Mot slutten av handlingsplanens periode vil det kunne rettes fokus mot etablering av 
gatelys i gater hvor dette ikke finnes. !
Drift!

5 stk øremerkede lærlingestillinger for samfunnsutvikling 
Tjenesteområdet samfunnsutvikling har mange fagområder i sin portefølje. Flere av 
enhetene har gjennom mange år hatt en sterk tradisjon for å tilrettelegge for lærlinger og 
praksisbehov. Dette er en strategi for rekruttering av nytt personell, men også viktig for å 
kunne tilby ansatte muligheter for fagbrev i egen virksomhet. 
Vefsn kommune er også en viktig aktør for å tilby lærlingeplasser slik at ungdom får 
fullført sitt opplæringsløp. Det foreslås at tjenesteområdet disponerer 5 lærlingestillinger 
gitt faglige behov og rekrutteringutfordringer. Eksempler kan være innen kjøretøy, park, 
anleggsfag og kulturfag.   !
Støttefunksjoner i service og IT-strategi, Service 
Det er behov for å se nærmere på hvordan kommunens arkivsystem knytter seg til de 
ulike IT-systemer som benyttes i tjenestene, og hvordan dette samsvarer med gjeldende 
lovverk på området. Dette bør inngå i arbeidet med en oppdatert kommunal IT-strategi.  
Det også behov for å se på ressurstilgangen i enhet service. Enhet service er et viktig 
bindeledd internt i den kommunale organisasjonen. Enheten leverer daglig tjenester som 
berører brukere og ansatte. For å styrke tjenesten skal enhet service prioriteres i køen for 
å gjennomføre Lean prosjekt. !
Utvidet drift av gatelys, Teknisk drift 
Gatebelysning på kommunale veger slukkes nå 15. april, og tennes 15. august. Dette som 
et resultat av tidligere vedtak for å redusere driftskostnader.  
Det er et faktum at dette har vakt sterke reaksjoner fra mange av kommunens 
innbyggere. Dette er særlig knyttet til trafikksikkerhet og trygghetsfølelse.  
Det foreslås helårsdrift av gatelys som et trygghetstiltak for kommunens innbyggere. 
Kostnad er estimert til ca kr 100.000.-  !
Utvikle naturbruksplan som en del av strategisk næringsplan, MON og Plan og 
utvikling 
Det skal utvikles en naturbruksplan som erstatning for tidligere landbruksplan. Planen skal 
utvikles som en natrulig del av strategisk næringsplan. MON er ansvarlig for utviklingen av 
planverket, og dette skal skje i tett samarbeid med plan og utvikling. Landbruk, skogbruk, 
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reindrift og utmark er næringer som andre. Det er derfor også naturlig at dette inkluderes 
i næringsplanen. !
Utvikling av boligpolitisk plan, Bygg og eiendom 
Det skal utvikles en boligpolitisk plan for Vefsn kommune. Utarbeides av bygg og eiendom 
ved Boligkontroret. Plan og utvikling skal delta i planarbeidet. Planen skal ivareta tema 
som: Boligbehov i dag og i fremtiden. Boligbehov for eldre, funsjonshemmende og 
enslige. Boligbehov for unge etablerere. Finaniseringsmodeller. Tilgang til 
servicefunksjoner og «evnen til å klare seg selv». 
Utbyggeransvar, privat og/eller kommune, og hvor skal de ulike typer boliger bygges?  !
Styrke kommunens planberedskap, Plan og utvikling 
Plan og utvikling er presset på ressurser i planarbeidet. For å styrke tjenesten og sikre 
tilstrekkelige ressurser for å ivareta kommunes planarbeid, økes bemanningen med ett (1) 
årsverk. I sammenheng med dette bør det vurderes muligheter for å kunne selge 
tjenester inn mot nabokommuner. !
Styrking av driftskostnader ved utfartssteder som Marsøra, Mosåsen, 
Dolstadåsen og Hjartåsen, samt fjelltrimmen. Folkehelse 
Vefsn kommune tilrettelegger for fysisk aktivitet ved en rekke områder i kommunen. Dette 
fører også en del kostnader med seg. Venneforeninger, som Mosåsen venner med flere, 
gjør en kjempejobb med en rekke oppgaver.  
Kommunen må håndtere andre oppgaver knyttet til nevnte anlegg som eksempelvis 
vedlikehold av veg, søppelhåndtering, septikhåndering og skilting av løyper. Vedlikehold av 
parkeringsplasser for fjelltrimmen er også en del av dette. Fjelltrimmen mangler også en 
tidsriktig løsning for registrering av turer. Dette årlige vedlikeholdet koster ca 120.000.- kr 
som i dag må belastes andre områder.  !
Etter- og videreutdanning, Samfunnsutvikling 
Den teknologisk utviklingen går raskt. Nye verktøy, hjelpemidler og måter å løse oppgaver 
på kommer stadig. For å levere gode, kostnadseffektive og innovative løsninger må vi 
sørge for at egen kompetanse er i tråd med samfunnet rundt oss. Skal vi lykkes med dette 
er vi avhengige av at arbeidet med etter- og videreutdanning styrkes. !
Oppgradering av arealer og materiell ved Kultursenteret 
Det er diverse arealer og materiell som trenger rehabilitering ved Kultursenteret, disse 
nevnes nedenfor. Totalt er alle nevnte tiltak vurdert til nærmere kr 500.000.- 
• Scenegulvet, som har ligget uforandret i kulturhuset siden åpning, er i dårlig 

forfatning.  
• Det er behov for vedlikehold av garderober og foaje ved kulturhuset. 
• Lysarmatur bibliotek. Dagens utstyr er 25 år gammelt og bringer med seg mye støy. 

Det er testet ut alternativer fra bygg og eiendom som er funnet tilfredsstillende, men 
utskifting er ikke foretatt. 

• Skifte av gulv møterom. Parketten, som er skiftet ut en gang tidligere som følge av 
reklamasjon, viser seg å ikke holde. Byttes til annen type gulv. 

• Solskjerming i foaje. Foaje blir svært varm og det er ingen form for luftkjøling. I tillegg 
utfordrer varmen kioskdrift og produktutvalg. !!
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Fra ord til handling!
!
Satsningsområde 1 
Vefsn kommune skal være et naturlig bestemmelsessted for private næringsutviklere 

og offentlige arbeidsplasser. Kunnskap om fremtidens arbeidsplasser og trender er i så 
tilfelles avgjørende og må styrkes. Arbeidsplasser for unge voksne står sentralt. !
Mål Handling Ansvar Nye midler

1.1 Legge til rette for at mindre bedrifter kan konkurrere om 
oppgaver som lyses ut

Innkjøp!
Teknisk drift!
Bygg og eien.

Kultursenteret skal styrke sin posisjon som kommunens 
profesjonelle institusjon på kulturfeltet gjennom tett 
samarbeid med kulturnæringer, privat og offentlige

Kultursenteret!
MON

Fortsette dialogen med UniTø, Musikkonservatoriet, om 
talentutviklingsprogram i Mosjøen. Det samme gjelder 
samrbeid med NTNU og NMH.

Kultursenteret

1.2 Sysselsette mennesker fra tjenester som jobber med 
rehabilitering og språk-, arbeidspraksis

Folkehelse!
Kultursenteret

Utvikle naturbruksplan som en del av strategisk næringsplan, 
MON og Plan og utviking

Rådmann Ja, drift

Etablere en møtearena hvor gårdeiere og handels- og 
servicenæringen får bidra til en positiv bytvikling

Plan og 
utvikling!
MON

1.3 Markedsføre mangfoldet av frilufts-, og fritidsmuligheter som 
gjør Vefsn til et godt sted å bo

Alle!
MON

Etablere ei gruppe som skal jobbe for et tverrfaglig tilbud 
innenfor kulturfag på høgskolenivå, profesjonell kulturbasert 
aktivitet

Kultursenteret!
Studiesent. RKK!
Mosjøen VGS

1.4 Samarbeide med og utfordre Nordland fylkeskommune i 
folkehelsearbeidet

Folkehelse

Vedlikehold av kommunale veger Rådmann Ja, investering

Fortsette arbeidet med trafikksikkerhetsplan Rådmann Ja, investering

God samhandling med velforeninger for å utvikle 
nærmiljøanlegg

Teknisk drift!
Folkehelse

Bygge kompetanse for å være en sparringspartner for miljøer 
som jobber med opplevelses-, og naturbaserte næringer.

Folkehelse!
MON

1.5 5 stk øremerkede lærlingestillinger for tjenesteområdet 
samfunnsutvikling

Rådmann Ja, drift
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Satsningsområde 2  
Vefsn kommune skal prioritere arbeidet med å beholde og rekruttere unge 

mennesker i etableringsfasen. !
Mål Handling Ansvar Nye midler

2.2 Styrke samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole. Arbeide 
for at kulturskolerektor kan delta i rektormøtene for grunnskolen

Kultursenteret

Aktivt bruke den kulturelle skolesekken for å tilføre impulser, 
både ved bruk av lokale og eksterne aktører

Kultursenteret

Styrke kompetansen på nye kulturfelt blant de ansatte i 
kultursenteret

Kultursenteret

2.3 Samarbeide med oppvekstsektoren om tiltak som fremmer 
folkehelse, øker trivsel og fokuserer på psykisk helse for barn og 
ungdom

Folkehelse

Styrke svømmeopplæringen med å gi alle fjerdeklassinger i Vefsn 
to måneder med gratis adgang til basseng

Folkehelse

Benytte ungdomsrådet og MED ungdom i FOKUS aktivt i 
medvirkningsprosesser

Alle

Kampanjer for å få flere barn og ungdom til å velge aktiv 
transport til skole og trening

Folkehelse

2.4 Utbyggingsavtaler med private aktører for bolig og 
næringsarealer

Plan og 
utvikling!
Teknisk drift

Utvikle nytt UNGBO prosjekt Bygg og eien.!
Plan og 
utvikling

2.5 Fornying av maskinpark ved Kippermoen idrettspark Rådmann Ja, investering

Samlokalisering av kulturhus/kulturskole Rådmann Ja, investering

Rehabilitering av idrettsanlegg i henhold til anleggsplan Rådmann Ja, investering

Innkjøp av teleslynge, hovedsal kulturhus Rådmann Ja, investering

Fellesprosjekt idrettshall med NFK Rådmann Ja, investering

Oppgradering av arealer og materiell ved Kultursenteret Rådmann Ja, drift
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!
!

2.5 Fokus på gode arealer for lek. Dette gjelder mindre arealer i 
boligområder men også en satsning på Byparken, Vefsnaparken 
og Bystranda mv.

Teknisk drift!
Folkehelse!
Plan og 
utvikling!
Bygg og eien.

Gjennomføre to årlige treffsteder for idrettslag og 
friluftsorganisasjoner

Folkehelse

Bruke nærmiljøanlegg som et ledd i å satse på aktivitesflater for 
de mindre idretter

Folkehelse!
Teknisk drift

Holde satser for deltagelse innen kommunale tilbud som 
kulturskole, trening, basseng og annet på et akseptabelt prisnivå 
for alle

Kultursenteret!
Folkehelse!
Rådmann
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Satsningsområde 3 
Vefsn kommune skal utvikle de kommunale tjenester for å gi våre eldre et godt og 

verdig liv. !
Mål Handling Ansvar Nye midler

3.1 Kulturaspektet må inn ved planlegging av helseinstitusjoner. 
Sikre funksjonalitet for kulturaktivitet.

Kultursenteret!
Bygg og eien.

Tettere samarbeid med helseinstitusjonene, utvikle Den 
Kulturelle Spaserstokken innenfor og utenfor institusjonene

Kultursenteret

Satse på eldre som ei viktig målgruppe for svømmeopplæring Folkehelse

Arbeide for at det blir opprettet en stilling som musikkterapeut Kultursenteret

Prioritere fokus på aktiviteter hvor eldre i større grad er 
aktører/ansvarlige

Kultursenteret!
Folkehelse

Bistå organisasjonene i å skape nye aktiviteter for eldre Folkehelse

Samarbeide med omsorgstjenesten om et bedre aktivitetstilbud 
for de eldre på institusjonene 

Folkehelse

3.2 Kommunale bygg skal ha et fremtidsrettet og godt tilbud om 
elektronisk kommunikasjon for brukerne

Bygg og eien.!

Samarbeide med lag og foreninger om årlig arrangement for, 
og ved de over 60 år

Folkehelse

Samarbeide med pårørende om tilbud og behov for eldre Folkehelse

3.3 Utvidet drift, helårs, av gatelys Rådmann Ja, drift

Universell utforming av trafikkarealer, spesielt fortau samt 
gang- og sykkelveger

Teknisk drift

Utbedring av gatelys Rådmann Ja, investering

Etablere flere parkeringsplasser for mennesker med 
funksjonsnedsettelser (HC)

Teknisk drift!
Bygg og eien.!
Plan og 
utvikling

Sikre fokus på kvalitet på asfalterte arealer der hvor eldre bor 
og/eller ferdes

Teknisk drift

Vintervedlikehold. Brøyting og strøing som legger til rette for 
at eldre og funksjonshemmede kan ferdes i sentrum og langs 
gang- og sykkelveger

Teknisk drift

Utvikle boligpolitisk plan. Planen skal inneholde en strategi for 
fortetting av bysentrum og slik sett vise til hvilken type boliger 
som bør bygges hvor. Boligkontor og Plan og utvikling

Rådmann Ja, drift
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De fire fokusområdene!

!
Folkehelse 

!
Vefsn kommune som organisasjon 

Handlinger Ansvar

Prioritere arbeidet med at alle barnehager og skoler i Vefsn er 
helsefremmende innen utgangen av 2018

Oppvekst!
Folkehelse

Styrking av driftsmidler for vedlkehold ved Mosåsen, Marsøra, 
Dolstadåsen og Hjartåsen, inkl fjelltrimmen

Rådmann Ja, drift

Fokusere på at organisert idrett, for utøvere med særskilte 
behov, skal ha tilgang til aktivitetsflater

Folkehelse

Utvikle gode nærturmål og tidsriktig turregistrering Folkehelse!
Teknisk drift!
Plan og 
utvikling

Årlig delta i aksjon «Svømmeopplæring for barnehagebarn» Folkehelse!
Oppvekst

Årlig delta i aksjon «Svømmeopplæring for nyankomne 
flyktninger, samt elever i ungdomsskole som ikke kan 
svømme»

Folkehelse!
Oppvekst

Utvikle et tettere samarbeid mellom folkehelse og 
kultursenteret

Folkehelse!
Kultursenteret

Samarbeide tett med Helgeland Friluftsråd om aktiviteter og 
kunnskap om friluftsliv

Folkehelse!
Plan og 
utvikling

Markedsføre Frivilligsentralen som en sentral møteplass og 
videreutvikle utstyrssentralen 

Folkehelse!
Alle

Handlinger Ansvar Nye midler

Utvidelse og renovering av brannstasjon Rådmann Ja, investering

Innkjøp av utstyr vegsektoren Rådmann Ja, investering

Utskifting av kommandobil Rådmann Ja, investering

Verksted og garasjeanlegg teknisk drift Rådmann Ja, investering

Støttefunksjoner i service og IT-strategi Rådmann Ja, drift

Framsnakke og bygge omdømme om kommunen som 
arbeidsgiver 

Alle

Styrke kommunens planberedskap med ett (1) årsverk Rådmann Ja, drift

Etter- og videreutdanning for ansatte Rådmann Ja, drift
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!
Byutvikling - levende bysentrum 

!
Klima og miljø

!

Fokusere på «kvalitet for innbyggeren» i vår tjenesteproduksjon. 
Vurdere hvordan hjelpemidler, organisering og oppgaveløsning 
best jobber sammen

Alle

Dele informasjon i egen organisasjon om erfaringer som andre 
kan trekke lærdom av

Alle

Styrke det tverrfaglige samarbeidet internt og mellom enheter Alle

Sikre ansattes delaktighet i utviklingen av tjenester og 
oppgaveløsning

Alle

Handlinger Ansvar

Utvikle egen fortettingsstratgi som en del av boligpolitisk plan Plan og utvikling

Være en viktig samarbeidspartner for å sikre folkehelseperspektivet ved 
etablering av gode og attraktive byrom

Folkehelse!
Plan og utvikling!
Kultursenteret!
Helse og omsorg

Tilrettelegge for gode og aktive medvirkningsprosesser Plan og utvikling!
Alle

Sørge for at spillemiddelberettige nærmiljøanlegg også kan ses på som en del 
av sentrumsutviklingen

Folkehelse!
Plan og utvikling!
Teknisk drift

Sikre byens arkitekturhistorie i planverk og utbygging Plan og utvikling

Handlinger Ansvar

Sikre arelaer for friluftsformål Plan og utvikling!
Folkehelse

Kampanjer for at flere innbyggere skal velge aktiv transport (gå, sykle, løpe) 
og la bilen stå

Folkehelse!
Oppvekst!
Helse og omsorg

Ta en aktiv rolle i utviklingen av Sykkelbyen Mosjøen Folkehelse

Markedsføre el-sykkel for både helse- og miljømessig gevinst Folkehelse!
Teknisk drift!
Plan og utvikling

Fokus på å redusere energiforbruk i kommunale bygg Alle

Fokus på å redusere mengden søppel ved enhetene Alle

Oppfordre til økt skogplanting for å hindre gjengroing og binde CO2 Plan og utvikling
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Oppsummering!
Her følger en liste over de tiltak som er foreslått i handlingsplanen og som krever nye midler. 
Tiltakene er i prioritert rekkefølge. Grunnlaget for prioritet er faglig kvalitet og behov. Økonomi 
er ikke vurdert som et ledd i prioriteringen. 
Investeringer!

!
Drift!

Prioritet nr Handling

1 Fornying av maskinpark ved Kippermoen idrettspark 

2 Utvidelse og renovering av brannstasjon

3 Samlokalisering kulturhus/kulturskole

4 Vedlikehold av kommunale veger

5 Rehabilitering av idrettsanlegg i tråd med anleggsplan

6 Fortsette arbeidet medtrafikksikkerhet

7 Innkjøp av utstyr vegsektor

8 Innkjøp av teleslynge, hovedsal kulturhuset

9 Utskifting av kommandobil

10 Fellesprosjekt idrettshall/-fasiliteter

11 Nytt verksted/garasjeanlegg teknisk drift

12 Utbedring gatleys

Prioritet nr Handling

1 5 stk øremerkede lærlingestillinger for samfunnsutvikling

2 Støttefunksjoner i service og IT-strategi

3 Utvidet drift av gatelys

4 Utvikle naturbruksplan som en del av strategisk næringsplan

5 Utvikle boligpolitisk plan

6 Øke planberedskap ved plan og utvikling med ett (1) årsverk

7 Styrke driftsmidler for vedlikeholde ved utfartssteder som Marsøra, 
Mosåsen, Hjartåsen, Dolstadåsen og fjelltrimmen

8 Etter- og videreutdanning av ansatte

9 Rehabilitering av arealer og materiell ved Kultursenteret
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