SEKTORPLAN FOR TEKNISK
Sektorens visjon:

God forvaltning og drift – felles ansvar
Hovedmål drift:
Sektorens hovedmål er å gi innbyggere og kunder varer og tjenester av god
kvalitet til riktig pris.
Hovedmål forvaltning:
Sektorens hovedmål er å gi innbyggere og kunder en best mulig service og
en saksbehandling av god kvalitet.

SEKTORADMINISTRASJON OG VIRKSOMHETSLEDELSE
Virksomhetsoverbyggende
Mål
Sektorovergripende mål 1 –
13 er styrende for sektorens
virksomhet i forvaltning og
tjenesteproduksjon.

Målutdyping

Tiltak

Ledere på alle nivå og den
enkelte ansatt er ansvarlig for
at de sektorovergripende mål
blir fulgt og lagt til grunn for
all virksomhet.

Det må avsettes nok ressurser
til at ledelsen og alle ansatte
kan følge de
sektorovergripende
retningslinjer. Er dette ikke
mulig må målene justeres.

DRIFT
VANNFORSYNING
Mål
Arbeide for at alle i bygda
og på fjellet skal ha nok
rent drikkevann av høy
kvalitet, med akseptabelt
trykk og stabil forsyning.

Delmål
1. Alle i kommunen skal ha
tilgang på tilstrekkelig og
hygienisk trygt drikkevann.

Tiltak
*Oppfylle målsettingen i
vedtatt hovedplan for
vannforsyning.
*Denne revideres innen
utgangen av 2008.

2. Alle kommunal vannverk
skal ha godkjenning innen
2008

*Foreta nødvendig investeringer
og klausuleringer som kreves for
å få godkjent vannverkene.
Myndighet er Mattilsynet.

3. Kommunal vannforsyning
skal være selvfinansierende.

*Gebyrene justeres i henhold
til selvkostberegninger slik at
det ikke bygges opp unødig
store fond..

4. Kommunen skal til en hver
tid kunne levere tilstrekkelig
hygienisk betryggende
drikkevann til NVA.

*Sørge for optimal drift med
tilstrekkelig kapasitet og
leveringssikkerhet på
Sundelykkja grunnvanns- og
vannbehandlingsanlegg.
*Sørge for at driftsoperatører gis
nødvendig skolering gjennom
kurs og fagtreff.

5. Kommunens vannverk,
inklusiv NVA`s ledningsnett
skal driftes av kvalifisert
personell
6. Bistand til private anlegg

*Kommunen veileder og tar imot
vannprøver for transport til
laboratorium.

AVLØP
Mål
Opprettholde eller forbedre
vannkvalitet i alle
kommunens
vannresipienter.

Delmål
1. Alt forurensende avløp, fra
all bebyggelse og virksomheter
skal renses, etter de til enhver
tid gjeldende krav.

Tiltak
*Oppfylle målsetting i
hovedplan for avløp. Denne
revideres innen utgangen av
2007.
*Optimal drift av kommunale
anlegg.
*Stille strenge krav til alle nye
private anlegg.
*Kreve utbedringer av
forurensende utslipp.

2. Alt ledningsnett skal være
tett for å hindre ut-/innlekking.

Kartlegge behov for utskifting av
gamle ledninger og utbedring av
skader.
Lage plan for gjennomføring.

Arbeide for et
forurensningsmessig reint
Norefjell og ei rein bygd.

3. Vassdragskvalitet som i dag
eller bedre, både i
hovedvassdraget og i
tilstøtende vassdrag.
4. Kommunal avløpsrensing
skal være selvfinansierende.

*Regionalt samarbeid om
målsetting.
*Prøvetaking
*jfr. Pkt. 1 og 2
*Gebyrene justeres i henhold
til selvkostberegninger slik at
det ikke bygges opp unødig
store fond..

5. Kommunens avløpsanlegg,
inklusiv NVA`s ledningsnett
skal driftes av kvalifisert
personell.
6. Kontroll og bistand til
private anlegg

*Sørge for at driftsoperatører gis
nødvendig skolering gjennom
kurs og fagtreff.

Virksomhetsmål renovasjon
1. Gi innbyggere og besøkende
et godt tilrettelagt tilbud for å
levere ulike typer avfall til
riktig pris.

Tiltak
*Utvikle og drifte
Avfallsmottaket på Slettemoen
på en best mulig måte.
*Utvikle og forbedre
hytterenovasjon.
*Lage ordninger for
avfallsminimering og sortering
i flere fraksjoner.
* Utrede deltakelse i
interkommunal avfallsordning

1. Informasjon

*Utgi informasjonsskriv.
*Aktiv bruk av kommunens
hjemmeside.
* Kontakt med skolene.

Delmål
1. Alle kommunale veger skal

Tiltak
*Kartlegge behov for

*Kommunen er ansvarlig
myndighet for alle anlegg inntil
1000 pe. Kommunen tar imot og
besørger transport av
avløpsprøver til laboratorium.
*Arbeide for og evt. Bistå NVA i
1. Rent Norefjell.
Fjerne lokale forurensninger på arbeidet med å få samlet mest
mulig av eksisterende bebyggelse
Norefjell
og all ny bebyggelse til felles
avløpsanlegg, innenfor
økonomisk forsvarlige rammer.

RENOVASJON

Utvikle et helhetlig og
funksjonelt system for
avfallshåndtering.

Forebygge ulovlig
deponering og ulovlig
avfallshåndtering.

KOMMUNALE VEIER
Mål
Opprettholde høyest mulig

standard og
fremkommelighet ut fra
begrensede ressurser.

ha bæreevne, kurvatur og
bredde som er tilpasset den
enkelte vegs behov og bruk
innen 2008
2. 70% av kommunale veger
skal ha fast dekke innen 2008,
mot dagens ca 50%.

forsterking og utbedringer og
gjennomføre dette etter vedtatt
prioriteringsliste.

3. Opprettholde vegstandard
(hindre forfall) men samtidig
søke å holde
vedlikeholdskostnadene lavest
mulig.
4. Ny bru til Bjørøya innen
2010

*Tilpasse vedlikeholdsbudsjett
til reelt behov. Pkt. 1 og 2 vil
redusere kostnader til
sommervedlikehold.

5. Ingen utvidelse av
kommunalt vegnett.

Trafikksikkerhet

6. Om vinteren skal
kommunale veger skal alltid
være framkommelige på natttid og skal ellers ha god
framkommelighet, både med
hensyn til snø og til glatt
kjørebane.
1. Tilstrebe høy sikkerhet for
fotgjengere/skoleelever.
2. Sommervedlikehold på
kommunale veier.
3. Trafikksikkerhetsplan

*Legge ca 3,5 km fast dekke årlig
de neste tre år. Dette gjøres først
og fremst på allerede ferdig
forsterkede veger.

*Sette av nødvendige midler til å
gjennomføre arbeidet innen
fristen.
*Ved evt. Bygging av nye
kommunale veger skal det
vurderes om det er ”mindre
viktige” veger som kan
nedgraderes til private veger.
*Følge opp at entreprenører
utfører vintervedlikehold i
samsvar med forutsetninger i
anbud.

*Gangveger skal ha minst like bra
standard som kjørebaner. Det skal
fortløpende vurderes behov for
belysning og sikringstiltak.
*Vurdere å sette bort
sommervedlikeholdet på
kommunale veier.
*Utarbeide trafikksikkerhetsplan
innen 2007. Arbeidet er igangsatt.

BRANN-, REDNING- OG FEIERVESEN
Mål
Brann- og redningsvesenet
må være organisert, utstyrt
og utdannet til å handtere

Delmål
1. Brannvesenets personell
skal ha godkjent kompetanse i
forhold til den oppgaven de er

Tiltak
*Alle skal ha gjennomført
brevkurs. Gjennomført av alle
som er i brannvesenet i dag.

de oppgaver det må
forvente å møte.

Gjennomføre feiing i piper
og fyringsanlegg.
Gjennomføre tilsyn i
private boliger.

Gjennomføre og følge opp
tilsyn i særskilte
brannobjekter.

satt til.

*Gjennomføre deltidsreformen
når forskriften blir gjort
geldende.
*Utdanne utrykningsledere
innen 2008
*Flest mulig skal være
godkjent for å kjøre
utrykkningskjøretøy.

2. Gjennomføre ROS-analyse

*Gjennomføre ROS-analyse ut
fra forventet situasjon de
nærmeste år. Analysen blir
avgjørende for brannvesenets
framtidige organisasjon,
utdanning, utstyr og beredskap.
Innen utgangen av 2007.

3. Samarbeid med andre
brannvesen.

*Gjennomføre utredning om
regionalt brannvesen innen
utgangen av 2007.

4. Alle mannskaper skal ha
godkjent verneutstyr.
1. Gjennomføre lovpålagt
feiing og tilsyn.

*Oppgradere det personlige
verneutstyret i løpet av 2007.
*Ansette nødvendige fagpersoner
eller dekke behovet i samarbeid
med andre kommuner for å løse
oppgavene.

2.Innføre feiing og tilsyn i fbm
større fritidsbygg med høy
standard og
leilighetsbebyggelse for med
samme formål.
1. Opprettholde minst dagens
nivå ti særskilt tilsyn.

*Tilby eiere av fritidsleiligheter
og fritidsboliger feiertjenester når
vi har en bemanning med
tilstrekkelig kapasitet.
*Fortsette og eventuelt utvide
dagens samarbeide med Ringerike
BRV

KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG
Mål
Registrere behovet på alle
kommunale bygg og
anlegg og tilrettelegge
vedlikehold og drift etter
dette.

Delmål
1. Gjennomføre
vedlikehold/utbedring på
utvendige tak, nedløp og
fasader.

Tiltak
*Registrere og gjennomføre
tiltak ut fra tildelte ressurser i
løpet av 4 år.

2. Innvendig vedlikehold som
oppussing og utskifting av
slitte og ødelagte
komponenter.
3. Skolerehabilitering.
4. Oppussing av
kommunehuset inn- og
utvendig.
5.Rehabilitere svømmehallen
teknisk og bygningsmessig.
6.Lukke alle avvik på
kommunale bygg i forhold til
samlet tilsyn.
7. Utarbeide drifts og
vedlikeholdsplan for alle
kommunale bygg.
8. Vaktmestertjenestene.

*Registrere og gjennomføre
tiltak ut fra tildelte ressurser i
løpet av 4 år.
*Gjennomføre prosjektet i
løpet av 2 år.
Gjennomføres i løpet av en 3årsperiode.
*Prosjektere og gjennomføre
nødvendige utbedringer på bygg,
ventilasjon og hygieniske forhold
i svømmehallen.
*Gjennomgå alle tilsyn, inngå
nødvendige serviceavtaler og
utbedre feil og mangler. Gjelder
forholdet til brannvern, el-tilsynet
og arbeidstilsynet.
*Ved hjelp av WEB-basert
verktøy registrere og iverksette
prioriterte oppgaver. Innen 2007.
*Utrede resursbehov og
organisering av
vaktmestertjenestene. Innen 2007.

PARKER OG PLASSER
Mål
Nødvendig bemanning for å
opprettholde og
vedlikeholde grøntanlegg,
badeplasser og rasteplasser.
Sanitærforhold på raste- og
badeplasser.

Delmål
1. Gjennomføre fast bemanning
av virksomheten i
sommerhalvåret. Anskaffe
nødvendig utstyr for transport
og vedlikehold
1. Bygge nye toaletter i
forbindelse med rasteplassen på
Noresund.
2. Bedre toalettilbudet på
offentlige badeplasser.

Tiltak
*Avsette nødvendige ressurser
til utstyr og ha en lønnet person
i full stilling fra 1. mai til 15.
september.
*Iverksette et prosjekt med
Vegvesenet, næringslivet og
kommunen for bygging og drift
av nytt toalettanlegg.
* Bygging og drift av
toalettanlegg på badeplasser
som er tilrettelagt for
allmennheten.

PLANLEGGING
Mål
Holde planer àjour på en slik
måte at de til en hver tid

Delmål
1. Rullere kommuneplan

Tiltak
* Gjennomføre rullering av
kommuneplan i henhold til

utgjør de politiske
styringssignalene
administrasjonen skal
forholde seg til.

gjeldene bestemmelser. Minst en
gang i hver
kommunestyreperiode

2. Kommunedelplan
Krøderen
3. Kommunedelplan for
Noresund
Opprette utbyggingsavtaler i
f.b.m. nye reguleringsplaner

1. Opprette
utbyggingsavtaler og følge
opp infrastrukturfondet.

* Oppheve gjeldende
reguleringsplan på Krøderen og
erstatte den med ny
kommunedelplan.
* Oppheve gjeldende
reguleringsplan på Noresund og
erstatte den med ny
kommunedelplan.
* Sørge for at det blir opprettet
utbyggingsavtaler ved alle nye
reguleringsplaner på Norefjell.
Oppfølging av infrastrukturfondet
ved å utarbeide planer og
gjennomføre prioriterte tiltak.

FORVALTNING
LANDBRUK

Mål
Opprettholde en størst mulig
variert og balansert
jordbruksproduksjon i hele
kommunen.

Delmål
1. God kompetanse innen
lovforvaltning.

Tiltak
* Delta på kurs, seminarer og
lignende.
* Søke samarbeid med andre
fagmiljøer.
* Økt regionsamarbeid.

Legge forholdene til rette for
en best mulig næringsmessig
og flerbrukstilpasset bruk av
skogarealene og bidra til å
opprettholde et vedvarende
skogbruk.
Det langsiktige målet for
skogbruket i kommunen er at
all utvikling skal skje så
skånsomt som mulig for
natur og miljø.

1. Informasjon

* Arrangere møter og kurs.
* Utgi informasjonsskriv.
* Aktiv bruk av kommunens
hjemmeside.

Ivareta kulturlandskapet i
Krødsherad på en god måte.
Hindre forurensning fra
jordbruket.

1. Opprettholde høy faglig
kompetanse.

* Delta på kurs, seminarer og
lignende.
* Søke samarbeid med andre
fagmiljøer.
* Økt regionsamarbeid.
* Bidra til å utvikle gode
planer og strategier.

2. Gode planer og strategier.

PLANLEGGING OG BYGGESAKER
Mål
Saksbehandling og
planlegging skal følge de til
en hver tid gjeldende
bestemmelser.

Delmål
1. Gjennomføre en effektiv
saksbehandling for planer,
byggesøknader og andre
søknadspliktige tiltak.

Tiltak
* Utvikle egen nødvendig
kompetanse og kapasitet
eller sørge for tilgang på
kompetanse og kapasitet leid
fra andre kommuner eller
private konsulenter.

2.Gjennomføre tilsyn i alle
større byggesaker.

* Utvikle nødvendig
kompetanse og avsette resurser
til tilsyn, eventuelt leie
kompetanse for gjennomføring.

3.Ajourhold av kartverk og

* Utvikle og bruke

sammenstilling med kart for
viltbiotoper og naturtyper.

nødvendige ressurser for å ha
et mest mulig oppdatert
kartverk. Dette er et viktig
verktøy i mange
sammenhenger. Stadig mer
informasjon blir kartbasert.
(GIS)

Delmål
1. God kompetanse innen
lovforvaltning

Tiltak
* Delta på kurs, seminarer og
lignende.
* Søke samarbeid med andre
fagmiljøer.
* Økt regionsamarbeid.

2. Ta hensyn til miljøet i
arealplanlegging.

* Sjekke planer i forhold ril
registreringer for vilt,
naturtyper, kulturminner og
andre kilder.

3. Opprettholde høy faglig
kompetanse.

* Delta på kurs, seminarer og
lignende.
* Søke samarbeid med andre
fagmiljøer.
* Økt regionsamarbeid.

4. Informasjon

* Aktiv bruk av kommunens
hjemmeside.
* Delta i Vassdragsovervåking
av Hallingdalsvassdraget.

MILJØ
Mål
Miljø og naturens
mangfold skal sikres for
framtidige generasjoner.

Hindre forurensing og
opprettholde god
vannkvalitet i alle vassdrag i
kommunen.

Tilrettelegge for god
luftkvalitet.

1. God vannkvalitet i alle
vassdrag

2. Registrering av nedgravde
oljetanker og kreve at disse
blir vedlikeholdt/sanert etter
gjeldende bestemmelser.
1. Luftkvaliteten kan
mbedres særlig i perioder
med bråtebrenning.

*Registreres i forbindelse med
tilsyn etter brann – og
eksplosjonsvernlovens § 13 og
tilsyn i private boliger.
Utarbeide lokal forskrift for
bråtebrenning og annen bruk av
åpen ild.

VAR (vann, avløp og renovasjon)
Mål
Gjennomføre kontroll,
saksbehandling og drift etter
gjeldende bestemmelser.

Delmål
1. God kompetanse innen
lovforvaltning.

Tiltak
* Delta på kurs, seminarer og
lignende.
* Søke samarbeid med andre
fagmiljøer.
* Økt regionsamarbeid.

2. Informasjon

* Utgi informasjonsskriv.

* Aktiv bruk av kommunens
hjemmeside.

3. Opprettholde høy faglig
kompetanse.

4. Gode planer og strategier.

* Delta på kurs, seminarer og
lignende.
* Søke samarbeid med andre
fagmiljøer.
* Økt regionsamarbeid.
* Bidra til å utvikle gode
planer og strategier.

BRANN-, REDNING- OG FEIERVESEN
Mål
Gjennomføre kontroll,
saksbehandling og drift etter
gjeldende bestemmelser.

Delmål
1. Administrasjonen skal ha
kunnskap om og kunne gi
informasjon i alle lover og
bestemmelser.

2,Gjennomføre tilsyn i
private boliger etter
gjeldende bestemmelser.
3. Avsette normert tid til
beredskap- og forebyggende
virksomhet. Normen utgjør
20% av full stilling.

Tiltak
*Innen dette
virksomhetsområdet er det et
meget omfattende regelverk
som det må kurses i.
Samarbeid med andre
kommune vurderes.
*Avsette tid til
gjennomføring av tilsyn etter
gjeldende bestemmelser.
* Avsette normert tid til
beredskap- og forebyggende
arbeid.
* Forebyggende på særskilte
objekter skal fortsatt ivaretas
av Ringerike brann- og
redning.

ENERGIFORVALTNING
Mål
I Krødsherad skal det i størst
mulig grad nyttes vannbåren
varme og alternative
energikilder.

Delmål
* Nye kommunale
byggeprosjekter skal utredes
med bruk av alternativ energi.
* Eksisterende kommunale
bygg og anlegg skal vurderes
i forhold til bruk av alternativ
energi.
* Nybygg skal innenfor
kommunens
myndighetsområde utredes
med hensyn til bruk av
alternativ energi.

Tiltak
* Utredning om vannbåren
varme og alternative
energikilder tas med som del
av all prosjektering.
* Bioenergi kan være en lokal
ressurs og skal alltid være ett
av alternativene som utredes.
* Bygningsmasse med en
samlet gulvflate på mer enn
1000 m2 skal pålegges å
utrede vannbåren varme og
alternative energikilder.

* Etablering av lokal
leverandør av bioenergi.

* Kommunen skal stimulere
og tilrettelegge for at det
etableres selskaper som kan
levere energi fra biobrensel.

