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I Trysil har vi klart det få trodde var mulig. Vår filosofi er at vi tør, vil og kan gjøre det 

mange mener er umulig. Det har vi bevist over tid. Vi har gått fra å være et samfunn 

basert på jord og skog til å være vertskap for Norges største vinterdestinasjon og 

etter hvert også en populær sommerdestinasjon. Denne utviklingen har ikke kommet 

av seg selv. Gjennom ti år med samarbeid og tillit har vi gått sammen om å støtte 

gode ideer, bygge opp under sterke aktører for utvikling og funnet gode 

organisasjonsformer.  Samarbeidet mellom kommune, næringsliv, frivillighet og 

innbyggerne har bidratt til et reiselivseventyr. Fram mot 2034 skal vi fortsatt være 

dristige. Vi skal snu negative trender og møte det grønne skiftet slik at vi fortsatt er 

Stavtaket foran.   

 

Fram mot 2034 står Trysilsamfunnet overfor store omveltninger og utfordringer. 

Dersom vi framskriver den naturlige befolkningsutviklingen, kommer Trysil til å miste 

innbyggere hvert eneste år. Befolkningstallet vil gå ned og kommunen vil dermed 

også få mindre inntekter. Resultatet kan bli at innbyggerne får et dårligere 

tjenestetilbud enn i dag. Dette er en ond sirkel som store deler av distrikts-Norge står 

overfor i dag. Det kreves aktive grep for å endre denne utviklingen. Når samfunnet 

foreldes og fødselstallene synker, er kommunene avhengige av tilflytting for at 

folketallet skal øke eller stabilisere seg. Vi må derfor arbeide for at Trysil skal være:  

 

 et attraktivt sted å bo og flytte til. 

 et attraktivt sted å jobbe, drive næring, investere og skape nye arbeidsplasser. 

 et attraktivt sted for opplevelser og aktiviteter både for innbyggere og 

besøkende. 

 

Lokalt i Trysil opplever vi at befolkningen har utfordringer knyttet til psykisk helse, 

fysisk og sosialt miljø, oppvekst og levevaner. Framover vil det trolig finnes ledige 

stillinger i det offentlige og i privat næringsliv der rekruttering vil være krevende. Det 

er behov for å sikre kompetanse i eksisterende næringer, men også utvikle 

kompetansearbeidsplasser i kommunen. Det bør være fokus på utvikling av 

helårsarbeidsplasser og heltidsstillinger som gir et godt grunnlag for bosetting. Skal 

kommunen ha økonomisk handlingsrom til å løse samfunnsutfordringer, må 

sysselsettingen opprettholdes og øke over tid. Det grønne skiftet vil på sikt føre til en 

omstilling av samfunnet. Det kan skape spenning mellom nasjonale mål, 



næringsinteresser og lokalpolitiske ambisjoner. Trysilsamfunnet må møte denne 

utviklingen med optimisme, rom for tilpasning og skape muligheter for framtidig 

utvikling og vekst.  

 

Med dette som bakgrunn skal Trysil kommune mot 2034 ha som hovedmål:  

 Stabilisere folketallet og på sikt øke befolkningen 

 Legge til rette for et mangfoldig næringsliv med forutsigbare rammevilkår 

for vekst og utvikling  

 Bidra til at Trysil kan beholde og utvikle sin posisjon som Norges ledende 

helårs reiselivsdestinasjon  

 Samarbeide med innbyggerne og lag og foreninger for å styrke levekår og 

boforhold i hele kommunen 

 Forvalte arealer, verdier og ressurser i et bærekraftig og langsiktig 

perspektiv som bidrar til miljømessig, sosial og økonomisk utvikling for 

framtidas generasjoner 

 

Telemarksforsking har over lenger tid basert på tallmateriale fra SSB lagt fram 

negative prognoser på befolkningsutviklingen i Trysil. Likevel har Trysil hatt en 

befolkningsvekst fra 2015, men det kan endre seg. Derfor behøver Trysil kommune 

tiltak og strategier som viser handlekraft og som viser en veg inn mot framtida. Vi vet 

at fram mot 2034 vil områder som bærekraft, klima og miljø og attraktivitet være 

viktige for Trysilsamfunnet. Derfor må vi være både dristige og ansvarlige. En 

bærekraftig utvikling gir Trysil unike muligheter. Store framsteg innen teknologi og 

digital infrastruktur åpner mulighetene for å være med på en innovasjonsreise innen 

ressursbruk og arbeidsplassutvikling. Det er kun mulig dersom Trysil tar tak i 

utfordringene, samtidig som vi legger til rette for framtidas løsninger og det grønne 

skiftet. Kommuneplanens samfunnsdel skal bidra til denne utviklingen gjennom bruk 

av bærekraftsmål, ha med seg Trysil kommunes visjon og verdigrunnlag, samt 

tilpasning til lokalpolitisk ønsket utvikling. Planen har flere overgripende temaer som 

kommer igjen på flere fagområder og som skal sikre en helhetlig ønsket tilnærming i 

hele organisasjonen.  
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Arbeidet med og utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel  
Trysil kommunes samfunnsdel av kommuneplanen er et resultat av et omfattende 
tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. De folkevalgte har deltatt aktivt i planarbeidet. 
Det er gjort avklaringer med formannskapet underveis i prosessen og det har blitt 
avholdt arbeidsmøter med hele kommunestyret og formannskapet.  Arbeidsmøtene 
med kommunestyret har inneholdt temaer i forhold til utfordringsdokument som lå til 
grunn for planstrategien. I tillegg har kommunestyret og formannskapet fått 
informasjon om «Attraktivitetsmodellen» ved Telemarksforsking, bærekraftig turisme, 
framtidas fritidsboligmarked, befolkningsutvikling og om utenforskap i arbeidslivet ved 
NAV. Formannskapet har gjennom prosessen hatt flere arbeidsmøter sammen med 
administrasjonen for å styrke tverrpolitisk enighet i strategiske valg for framtida.  
Arbeidsprosessen og grunnlaget for planen har blitt tilrettelagt av ei bred 
administrativ gruppe. Høsten 2021 ble det arrangert seks grendemøter og 
arbeidsdager med ungdomsrådet og råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse.   

Det har blitt arbeidet med Trysil kommunes visjon og verdigrunnlag, FNs 
bærekraftsmål, samt strategier for lokalpolitisk ønsket utvikling. Prosessen har hatt 
en rød tråd som har bundet arbeidet sammen, helt fra arbeidet med planstrategien og 
fram til dette ferdigstilte plandokumentet. Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019–2023 er et sentralt element i planen og bidrar til at det 
blir tatt hensyn til globale og nasjonale målsetninger. Det regionale perspektivet blir 
tatt hensyn til gjennom «Innlandsstrategien 2020 – 2024». Planen tar også med 
viktige elementer fra det grenseoverskridende samarbeidet med våre svenske 
nabokommuner.  

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal bidra til utvikling gjennom bruk av 
bærekraftsmål, ha med seg Trysil kommunes visjon og verdigrunnlag, samt tilpasning 
til lokalpolitisk ønsket utvikling. Overgripende temaer kommer igjen på flere 
fagområder og skal sikre en helhetlig tilnærming. Folkehelseperspektivet er særdeles 
viktig i en slik sammenheng.  

Planens oppbygging  
Plandokumentet tar for seg kommunens visjon og verdigrunnlag og peker på at disse 
danner grunnlag for arbeidsprinsippene Samskaping, Medvirkning, Attraktivitet og 
Bærekraftig utvikling.  

Bærekraftsmålene har tre dimensjoner; klima og miljø-dimensjonen, den sosiale 
dimensjonen og økonomidimensjonen. Disse representerer en helhetlig utvikling for å 
skape et god samfunn, og er kun mulig om man samarbeider for å nå målene og har 
en helhetlig vurdering rundt bærekraftig utvikling. Som et resultat av arbeidsmøtene 
med kommunestyret og en vurdering av retningen som er ønsket i forhold til utvikling, 
ligger det en hovedprioritering på totalt seks bærekraftsmål som til sammen dekker 
bærekraftsdimensjonene. 
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https://www.trysil.kommune.no/_f/ib0ecaee1-8a86-446a-a6e3-88bb2ca7eb5d/utfordringsdokument-2020-kunnskapsgrunnlag-for-planstrategi-2020-2023-og-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032.pdf
https://www.trysil.kommune.no/_f/i1f986373-8c35-4c9c-88ab-43fb963f5fa3/planstrategi-2020-2023-med-planprogram-for-samfunnsdelen-av-ny-kommuneplan-2020-2032.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/1-innlandet-eventyrlige-muligheter/


 Planen har en kort beskrivelse av Trysil kommunes lokale utviklingstrekk. Avsnittet 
er basert på Utfordringsdokumentet. Dette dokumentet lå til grunn for utfordringer 
som ble tatt opp i kommunestyrets arbeidsmøter.  

Basert på kommunens visjon og verdigrunnlag med utvalgte arbeidsprinsipper, FNs 
bærekraftsmål, samt politisk ønsket utvikling, danner dette til sammen grunnlaget for 
Bærekraftige innsatsområder. Innsatsområdene utgjør det som skal prioriteres i 
planperioden og hvordan prioriteringene skal settes ut handling. 

Plandokumentet tar også for seg Strategier for fritidsbebyggelse. Disse vil være 
førende for arealdelen av kommuneplanen. Bærekraftsmålene utgjør et særdeles 
viktig grunnlag for de arealstrategiene som er valgt ut. 

En viktig forutsetning for å lykkes er å ha økonomisk handlingsfrihet. Dette danner 
avslutningen av planen sammen med en beskrivelse av hvordan kommunens 
plansystem skal bli et effektivt styringsverktøy. Økonomiplanen og årsbudsjettet kan i 
stor grad benyttes som handlingsdel og tiltaksdel av både samfunnsdelen av 
kommuneplanen og også andre strategiske og tematiske planer. På den måten kan 
kommunens planhierarki danne en sammenheng og et være et integrert plansystem.  

Visjon og verdigrunnlag 
Trysil kommunes visjon Stavtaket foran gir retning, inspirerer, legitimerer handlinger 
og møter framtidige utfordringer. Ski og skisport har vært en viktig del av tryslingenes 
liv og historie. Skistavene er symbolet i Trysils kommunevåpen. I dag er vi landets 
største reiselivskommune basert på skiturisme. Tryslingene har vært i forkant når det 
gjelder ski, men vi vil også å være i forkant på alle samfunnsviktige områder. Dette 
symboliserer vårt valg av visjon. 

 Verdigrunnlag  

Trysil kommunes verdigrunnlag skal synliggjøre normer og verdier som ligger til 
grunn for kommunens virksomhet. Trysils viktigste ressurs er de menneskene som 
bor her, deres kunnskap, kultur og tradisjoner. Trysil kommunes virksomhet skal 
bygge på:  

 Respekt og likeverd for enkeltmennesket 
 Medvirkning og involvering i beslutningsprosessene 
 Dristighet med vilje til endring 
 Samskaping og åpenhet   
 Bærekraft  
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https://www.trysil.kommune.no/_f/ib0ecaee1-8a86-446a-a6e3-88bb2ca7eb5d/utfordringsdokument-2020-kunnskapsgrunnlag-for-planstrategi-2020-2023-og-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032.pdf


Kort fortalt, hva er en 
kommuneplan?     

Kommuneplanen er kommunens 
viktigste overordnede plan. Den er 
todelt og består av en samfunnsdel og 
en arealdel. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ta stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som 
organisasjon. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal 
være med å legge grunnlag for 
sektorenes planer og annen 
virksomhet i kommunen. Den skal gi 
retningslinjer for hvordan kommunens 
egne mål og strategier skal 
gjennomføres i den kommunale 
virksomheten. Det skal være 
medvirkning fra andre offentlige 
organer og private aktører. Formålet er 
å legge til rette for langsiktige og 
forutsigbare rammer for 
samfunnsutvikling og arealbruk i Trysil. 
Samfunnsdelen av kommuneplanen 
viser hvordan kommunen skal utvikle 
seg de neste 12 årene. Planen blir tatt 
opp til vurdering hvert fjerde år. 
Hensikten er å diskutere behovet for å 
revidere eller justere planen.     

Trysil kommune skal ha en arealplan 
for hele Trysil (kommuneplanens 
arealdel). Den har rettsvirkning og skal 
vise sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk.  

Hvorfor rullere?  Vi har jo en 
kommuneplan?    
Trysil kommunes samfunnsdel av 
kommuneplanen ble vedtatt i 2009 og 

hadde en varighet på 11 år. 
Planperioden er nå over og det er 
gjennomført en rekke strategier og 
tiltak. Samtidig er en del mål eller tiltak 
utdaterte. Samfunnet har også endret 
seg fra 2009 og vi ser nye, 
overordnede utfordringer og muligheter 
for Trysil kommune som organisasjon 
og for Trysil som lokalsamfunn de 
neste årene:  

 Befolkningsutvikling og 
demografi   

 Næringsliv og 
arbeidslivsdeltakelse 

 Levekår og 
folkehelseutfordringer  

 Kommuneøkonomi  
 Kommunal tjenesteproduksjon 
 Digitalisering  
 Arealbruk og arealforvaltning 
 Klima og miljø 
 Transport og infrastruktur 
 Samfunnssikkerhet og 

beredskap  
 Sentrumsutvikling 

 
Utfordringsbildet for Trysil kommune er 
nærmere presentert i 
Utfordringsdokument 2020. 
Dokumentet ble utarbeidet som et 
kunnskapsgrunnlag for planstrategi 
2020-2023 og planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 2022-
2034. Utfordringsdokumentet beskriver 
status og utfordringer i Trysil både for 
lokalsamfunnsutviklingen, 
tjenesteproduksjonen og kommunen 
som organisasjon.  

Ved å rullere kommuneplanens 
samfunns- og arealdel kan strategier 
og planer endres og justeres. 
Hensikten er å møte den framtidige 
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https://www.trysil.kommune.no/_f/ib0ecaee1-8a86-446a-a6e3-88bb2ca7eb5d/utfordringsdokument-2020-kunnskapsgrunnlag-for-planstrategi-2020-2023-og-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032.pdf
https://www.trysil.kommune.no/_f/p1/i1f986373-8c35-4c9c-88ab-43fb963f5fa3/planstrategi-2020-2023-med-planprogram-for-samfunnsdelen-av-ny-kommuneplan-2020-2032.pdf
https://www.trysil.kommune.no/_f/p1/i1f986373-8c35-4c9c-88ab-43fb963f5fa3/planstrategi-2020-2023-med-planprogram-for-samfunnsdelen-av-ny-kommuneplan-2020-2032.pdf


utviklingen og finne gode løsninger for 
framtidas Trysil. I planprogrammet er 
det gjort rede for rammer og viktige 
temaer i kommuneplanens 
samfunnsdel, samt framdrift og 
opplegg for medvirkning. Siden det nå 
skal gjennomføres en full revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel, legges 
det opp til at de strategiske 
diskusjonene omkring kommunens 
utfordringer, prioriteringer og 
fastsetting av overordnede mål, tas i 
prosessen med kommuneplanens 
samfunnsdel. Inntil ny arealdel av 
kommuneplanen er vedtatt, gjelder 
arealdelen fra 2014.  

Dette er vel og bra, men 
hvorfor skal jeg bry meg om 
en kommuneplan?  
Kommuneplanen styrer utvikling, 
arealbruk og ikke minst hvilket 
samfunn vi ønsker å skape. Alle som 
bor i eller som har et forhold til Trysil, 
kan derfor bidra til å gjøre 
lokalsamfunnet til et bedre sted. 
Sammen kan vi skape en enda bedre 
hverdag for alle og bygge et fellesskap 
der alle føler seg hjemme. 

Arbeidsprinsipp for god samfunnsutvikling   
Verdigrunnlaget handler om hvordan Trysil kommune som organisasjon opptrer og 

møter både innbyggere og tilreisende. Målet er å skape et godt samfunn bygd på 

Trysil kommunes verdigrunnlag der vi sammen arbeider for det gode liv.

Kommuneorganisasjonens rolle er å legge forholdene til rette for at alle i Trysil kan 

påvirke samfunnsutviklingen og øke trivselen til de som bor, besøker og arbeider her. 

Dette betyr at hver av oss har et ansvar for å skape trivsel og at det arbeides for at 

Trysil kommune er Stavtaket foran i samfunnsutviklingen.  For å oppnå normene og 

verdiene som er satt i verdigrunnlaget, vil det i 

kommende planperiode arbeides ut fra prinsippene; Samskaping, Medvirkning, 

Attraktivitet (Attraktivitetsmodellen) og Bærekraftig utvikling.  Målet er at innbyggere 

og tilreisende i lag med de folkevalgte og kommunens ansatte sammen skal skape 

framtidas Trysil bygd på verdigrunnlaget.      
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https://www.trysil.kommune.no/_f/p1/if3c108fb-90c1-4322-9c99-3dc16544d677/kommuneplanens-arealdel-planbestemmelser.pdf


Samskaping  
Å skape et godt samfunn er et felles 

ansvar. Dette være seg private aktører, 

frivillige lag og organisasjoner, 

næringsliv, offentlige aktører og andre 

nettverk som kan bidra til å skape en 

attraktiv kommune. Samskaping skjer 

når kommuneorganisasjonen, sammen 

med andre parter, inngår i et likeverdig 

samarbeid for å avdekke utfordringer 

og å utforme og gjennomføre nye og 

bedre løsninger. 

Kommuneorganisasjonens oppgave er 

å tilrettelegge for samskaping. Frivillig 

sektor er en viktig medspiller for å 

skape aktivitet, livslyst og trivsel for 

befolkningen. I frivillige lag og 

organisasjoner kan folk som deler 

samme interesse og livssyn, eller som 

brenner for samme sak, møtes. 

Gjennom engasjement og deltakelse 

kan hver enkelt utvikle sosial 

kompetanse, få venner, etablere 

nettverk og oppleve mestring og 

tilhørighet. Å ha en meningsfylt jobb 

betyr mye for opplevd livskvalitet. Et 

robust, inkluderende og mangfoldig 

næringsliv der det er plass til alle, gir 

lavere ledighet og lavere sykefravær. 

Kommuneorganisasjonen skal ønske 

nye initiativ velkommen, samt 

koordinere og invitere til samarbeid. I 

dette ligger det en viktig 

tilretteleggingsrolle. 

Medvirkning 
Alle i Trysil skal ha mulighet til å delta i 

utviklingen av samfunnet vi lever i og 

er en del av.  Alle skal føle seg sett og 

hørt. At mennesker får delta aktivt i 

felleskapet ut fra egne ressurser og 

forutsetninger, bidrar til å gi en 

identitetsfølelse og fremmer lokal 

tilhørighet.  Medvirkning og dialog 

styrker lokaldemokratiet og gir bedre 

tjenester til brukerne. I Trysil skal det 

derfor være rom for bred medvirkning 

når det gjelder fysisk utvikling, 

tilrettelegging, sosiale prosesser og 

framtidsvisjoner. Kommunen skal 

respektere enkeltmenneskets tanker 

og vurderinger og alle forslag skal 

behandles likeverdig. Dette vil legge 

grunnlaget for å styrke arbeidet med å 

skape et samfunn der innbyggerne og 

kommunen samarbeider for å skape et 

samfunn som vi sammen drar 

framover.
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Attraktivitetsmodellen  
Både kommune og andre aktører har 

over lenger tid jobbet med å 

synliggjøre Trysils attraktivitet. Med 

attraktivitet menes stedlige egenskaper 

som påvirker flyttestrømmen til 

kommunen, enten ved at stedet 

tiltrekker seg næringsliv eller 

besøkende som skaper 

arbeidsplassvekst og gjennom det 

tilflytting, eller at stedet er attraktivt 

som bosted. 

Ved å bruke attraktivitetsmodellen som 

arbeidsmetodikk innen kommunal 

planlegging, styrkes kommunens 

potensial for attraktivitet. Modellen har 

som formål å synliggjøre drivkreftene 

for vekst i befolkning og 

arbeidsplasser, og hva som lokalt kan 

påvirkes for å skape attraktivitet for 

bosted, bedrifter og besøk.  

Figur 2. Attraktivitetsmodellen 

Modellen tar for seg hvordan 

attraktivitet vil påvirke flyttestrømmen, 

enten indirekte gjennom 

arbeidsplassvekst eller direkte 

gjennom bostedsattraktivitet.  For 

Trysil kommune vil det i årene 

framover være avgjørende at man 

vektlegger det som skaper 

bostedattraktivitet, bedriftsattraktivitet 

og besøksattraktivitet. Ved at 

kommunen implementerer modellen i 

kommuneplanen, vil den i større grad 

bli brukt i kommunens daglige drift og 

man vil få et større fokus på mål og 

strategier som skaper attraktivitet og 

økt tilflytting over tid.    

Figur 3. Attraktivitetsmodellen i et 

generelt stedsperspektiv.  

Modellen er brutt ned til tre 

perspektiver som tilpasser kommunens 

rolle som bosted, besøk og bedrift. 

Modellen tar for seg fire områder som 

er avgjørende for attraktivitet for 

innbyggere, besøkende og næringsliv.  

Gjennom økt fokus på areal og 

bygninger, omdømme og stedlig kultur 

og identitet skapes en positiv utvikling 

som alle har en nytteverdi av.   
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Bærekraftig utvikling  
Bærekraftig utvikling handler om å 

legge til rette for en samfunnsutvikling 

som sikrer grunnleggende behov over 

tid. Vi må sikre behovene vi har i dag 

uten å ødelegge for framtidige 

generasjoners muligheter til å dekke 

sine behov.  Man deler 

bærekraftsbegrepet i tre dimensjoner: 

Miljødimensjonen, den sosiale 

dimensjonen og den økonomiske 

dimensjonen.  

Figur 4.Bærekraftsdimensjonene  

Miljødimensjonen handler om å ta vare 

på naturen og klimaet som en fornybar 

ressurs. Måten vi bruker og ivaretar og 

forvalter naturen på i dag, har store 

konsekvenser for samfunnet i framtida. 

Klimagassutslipp varmer eksempelvis 

opp havet og lufta, ødelegger 

økosystemet og bidrar til at flere arter 

utryddes for godt. Dette gjør både oss 

og framtidas generasjoner sårbare for 

naturkatastrofer.     

Den sosiale dimensjonen handler om å 

sikre alle mennesker et godt og 

rettferdig grunnlag for et anstendig liv. 

Utdanning, likestilling, sosiale arenaer 

og kulturmangfold er noen av 

områdene som berøres av denne 

dimensjonen. Sosiale forhold sier noe 

om hvordan mennesker har det i 

samfunnet rundt seg og at de har 

muligheten til å påvirke egne liv og 

samfunnet de lever i.    

Den økonomiske dimensjonen handler 

om å sikre økonomisk trygghet og 

ansvarlig forbruk for mennesker og 

samfunn. Fattigdom og ulikheter er en 

kilde til uro og splittelse i befolkningen, 

noe som truer en bærekraftig utvikling. 

Økonomiske hensyn må vike plass for 

langsiktige hensyn og jevnere fordeling 

og forvaltning av ressurser.    

Med bakgrunn i utfordringsdokumentet, 

arbeidsmøter med kommunestyret, 

vedtatt planverk og innspill fra 

sektorene har Trysil valgt ut 

bærekraftsmål som kommunen mener 

vil være sentrale i kommende 

planperiode.  Det betyr midlertidig ikke 

at andre bærekraftsmål ikke er av stor 

betydning for Trysil kommune, men i 

kommende planperiode skal vi ha et 

særlig fokus på disse 

bærekraftsmålene:    
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 Mål 3 God Helse  

 Mål 4 God utdanning  

 Mål 8 Anstendig arbeid og 

økonomisk vekst  

 Mål 11 Bærekraftig byer og 

samfunn 

 Mål 15 Livet på land   

 Mål 17 Samarbeid for å nå målene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Utvalgte bærekraftsmål

Lokale utviklingstrekk 
Under arbeidet med planstrategien for Trysil og 

rullering av kommuneplanens samfunnsdel er 

det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Dokumentet har ikke hatt som mål å være en 

fullstendig oversikt over kommunens virksomhet og 

utfordringer på alle områder, men er basert på hva 

kommunen mener vil være de mest sentrale 

samfunnsområdene de neste årene. Det betyr imidlertid ikke at temaer og områder 

som er utelatt, ikke er av betydning. I dette kapitlet gjengis sentrale utviklingsmønstre 

fra kunnskapsgrunnlaget og som er av stor betydning for kommuneplanens 

samfunnsdel. Hovedfokuset er satt på hvilke mål og strategier man skal ta stilling til i 

kommende planperiode. I et regionalt perspektiv er Innlandet fylkeskommunes 

Innlandstrategi 2020-2024 med sine innsatsområder; Innbyggerne i Innlandet, 

Innovasjon i Innlandet, Inkludering i Innlandet og Infrastruktur i Innlandet førende for 

å se Trysil i et større perspektiv sammen med det grenseoverskridende samarbeidet 

med nabokommunene i Sverige.  

 

 

Flere av utviklingsmønstrene i Trysil er 

sammenvevde, såkalte 

samfunnsfloker. Samfunnsfloker er 

utfordringene som er sammensatte og 
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svært vanskelige å løse for en 

kommunal tjenesteprodusent. For å 

løse samfunnsflokene må det være en 

helhetlig og tverrfaglig tilnærming med 

langsiktig og strategisk samarbeid på 

tvers av alle fagfelt i kommunen. Noen 

floker vil være mer alvorlige og 

komplekse enn andre og kreve andre 

løsninger enn de kommunen rår over i 

dag, og vil også kunne kreve bistand 

fra eksterne. Det kan skje gjennom 

samarbeid med andre kommuner, 

statlige instanser eller ved fornying av 

det kommunale tjenestesystemet. 

Utfordringsbildet for Trysil peker på 

endringer i demografien og 

sykdomsbildet, levekårsutfordringer og 

endringer i næringsliv og klima. Den 

viktigste faktoren for befolkningsvekst 

er tilflytting, mens det har vært et 

vedvarende fødselsunderskudd i 

mange år. Fram til 2015 har 

innbyggertallet i Trysil gått ned for 

siden å øke litt. SSBs prognoser viser 

at kommuner som Trysil må forvente 

en befolkningsnedgang i planperioden 

dersom en ikke setter inn virkemidler 

som stimulerer til tilflytting.   Internt i 

kommunen viser flyttemønsteret at 

flere flytter til sentrum mens bygdene 

utenfor kommunesenteret gradvis 

avfolkes. Aldersbæreevnen (figur 6) 

viser forholdet mellom den yrkesaktive 

befolkningen og den eldre delen av 

befolkningen.   

Befolkningssammensetningen i Trysil 

vil bli vesentlig endret fra 2020 til 2040. 

Den økende andelen eldre kombinert 

med den synkende andelen i 

arbeidsfør alder, svekker samfunnets 

aldersbæreevne. Demografisk er 

kommunen avhengig av tilflytting, 

innenlands eller utenlands fra, for å 

begrense den demografiske 

utviklingen. Denne utviklingen er ikke 

bærekraftig, og det blir enda mer 

alvorlig ved at færre i arbeidsfør alder 

er i jobb. Økning i antall eldre, spesielt 

etter 2020, vil gi en varig endring i 

aldersstrukturen. Dette vil påvirke 

sykdomsbildet i forhold til 

aldersrelaterte sykdommer. Utviklingen 

vil også føre til finansierings- og 

prioriteringsutfordringer for Trysil 

kommune og påvirke verdiskapingen 

og velferdsutviklingen. Måltall og 

finansielle handlingsregler for 

økonomistyringen kan sikre økonomisk 

og velferdsutviklingen. Måltall og 

finansielle handlingsregler for                       

økonomistyringen kan sikre 



økonomiskhandlefrihet til å møte framtidas utfordringer. 

 Trysil har hatt en nedgang i 

arbeidsledighet fram til 2019. På grunn 

av koronapandemien er 

framtidsutsikten noe usikker for mange 

og flere står utenfor arbeids- og 

samfunnslivet.  Pandemien vil dermed 

kunne medføre langsiktige negative 

konsekvenser for arbeidsmarkedet 

gjennom såkalte hystereseeffekter. Det 

innebærer at det kan ta tid før 

sysselsettingen vender tilbake til nivået 

før pandemien. Trysilsamfunnet har i 

mange år vært avhengig av 

sesongarbeidskraft. Det påvirker 

totalbildet av ansettelsesforhold og 

sysselsettingsgrad, med midlertidige 

ansettelser og deltidskontrakter og 

følgelig lav årslønn. Sesongarbeidere 

påvirker også statistikken i forhold til 

hvor mange som er arbeidsledige. Ved 

endringer i arbeidsmarkedet eller ved 

kriser blir ofte personer med lav 

inntekt, lite utdanning og usikre 

arbeidsforhold rammet. I Trysil øker 

antall barn som lever i familier med lav 

inntekt og lavt utdanningsnivå, noe 

som legger et dårligere grunnlag for 

levekår, levevaner og helse. 

Utenforskap påvirker både personlig 

helse, levekår og samfunnsøkonomien 

negativt. Økende sosial ulikhet øker 

risikoen for polarisering og et svakere 

samhold i samfunnet. 

I Trysil er Trysil kommune og 

besøksnæringen de største 

arbeidsgiverne. De står for ca. en 

tredel hver av alle arbeidsplasser. 

Resterende næringsliv består av et 

variert arbeidsliv innenfor 

primærnæring, sekundærnæring og 

tertiærnæring. Reiselivet i Trysil har et 

godt omdømme og er og har vært 

flinke med innovasjon, noe som har gitt 

gode forutsetninger for å skape nye, 

bærekraftige arbeidsplasser. Selv om 

det arbeides aktivt og godt for å utvikle 

aktiviteter utenom vintersesongen, er 

det fortsatt knyttet utfordringer til å få 

mange nye helårsarbeidsplasser.  

Nye føringer og retningslinjer for 

bærekraftig forvaltning og EUs 

taksonomikrav gjør at vi må veie 

framtidig økonomisk utvikling opp mot 

naturens bæreevne. Dette vil også 

påvirke Trysilsamfunnet. I starten av 

2020 opplevde hele verden økonomisk 

nedgang på grunn av 

koronapandemien. Nedgangen lokalt 

medførte en arbeidsledighet på 

nærmere 12 %. Bærekraftig utvikling 

av næringslivet i Trysil er avhengig av 

å tiltrekke og beholde arbeidsplasser. 

Samtidig må omstillingsevnen styrkes 
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og nye arbeidsplasser og kompetanse 

utvikles gjennom gründerskap og 

innovasjon, også i eksisterende 

bedrifter. En strukturell utfordring for 

kommune og næringsliv vil være en 

balanse mellom attraktivitet, tilbud og 

etterspørsel etter kompetanse. Dette 

samsvarer ikke godt nok med det 

lokale næringslivets behov og unge 

tryslingers valg av studieretning.  

Kompetansen i Trysil må tas enda 

bedre i bruk for å videreutvikle hele 

næringslivet. 

For at Norge skal bli et lavutslippsland 

innen 2050, må samfunnet gjennom et 

grønt skifte eller en grønn omstilling. 

Det medfører at industriprosesser, 

energiproduksjon og 

distribusjonssystemer må endres. 

Utslipp fra transport til lands, til vanns 

og i lufta må kuttes. Trolig vil det 

medføre nye forbruksmønstre og ny 

atferd i samfunnet. Lokalt og nasjonalt 

vil det fram mot 2050 være en 

kontinuerlig overgangsprosess til 

produkter og tjenester som gir 

betydelig mindre negative 

konsekvenser for klima og miljø enn i 

dag.  Investering i digital infrastruktur, 

som for eksempel fiber, er en 

forutsetning for grønn omstilling og 

innovasjon, men det er store 

usikkerheter knyttet til hvordan den 

grønne omstillingen vil påvirke 

samfunnsutviklingen i Trysil direkte og 

indirekte. Det er forventninger knyttet til 

at den digitale infrastrukturen vil føre til 

automasjon av tjenester som 

oppvarming, lys og energiforbruk og 

muliggjøre fjernkontorer. Det vil gi 

reduksjoner i form av energi og co2-

utslipp, men vil trolig føre til store 

samfunnsmessige investeringer for 

kommunen og innbyggerne. 

 

 

Tall fra Miljødirektoratet viser at Trysils utslipp av klimagasser har sunket de 
siste årene. De to største kildene til klimagassutslipp i Trysil er vegtrafikk og 

landbruk. Deretter følger 

forbrenning av avfall til 

energiproduksjon (returkraft), 

forbruk av diesel i ulike 

motorer og anleggsvirksomhet. 

Fra referanseåret 2015 til 2020 

har utslippene blitt redusert 

med 14,4 %. Konsekvensene 
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av klimaendringene berører Trysilsamfunnet med økende fare for ekstremvær, 

varmere klima og økt nedbør. Innen 2030 skal klimagassutslippene reduseres med 

50 % og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå. I en 

kommune som Trysil der 39 % av klimagassutslippet kommer fra vegtrafikk, vil 

sammenhengen mellom hvordan boliger, hytter, kollektivtilbud, arbeidsplasser, 

handel og tjenestetilbudet er plassert i forhold til hverandre, påvirke naturmangfoldet 

og klimagassutslipp. Elektrifisering av personbiler og i transportnæringen vil trolig 

bidra til å gradvis redusere utslipp fra vegtrafikken fram mot 2030. 

 

Figur 7.  Samlet klimagassutslipp vist som volum per 

område i 2020 og forventet klimagassreduksjon i 2030 

og 2050. Miljødirektoratet, 2022.     

 

 

 

 

 

 

Bærekraftige innsatsområder  
Bærekraftige innsatsområder i FNs bærekraftsmål er benyttet som grunnlag for 
samfunnsdelen av kommuneplanen. Gjennom å bruke bærekraftsdimensjonene: 
Miljø-, Sosial- og Økonomisk bærekraft, er det i planen trukket fram tre bærekraftige 
innsatsområder: Attraktiv og framtidsrettet - Inkluderende og trivelig - Skapende og 
kreativ. FNs bærekraftsmål og delmål er vurdert og sett i sammenheng med 
kommunens visjon og verdigrunnlag og ønsket lokalpolitisk utvikling. Dette er 
omformet til langsiktige lokale mål og strategier som inngår i de tre innsatsområdene 
nevnt over. Hvert av de tre innsatsområdene har flere målsetninger og tiltak for å nå 
målene: Dette skal vi og Slik gjør vi det. Planens langsiktige mål og tiltak skal følges 
opp gjennom den årlige behandlingen av kommunens økonomiplan og kommende 
årsbudsjett. Økonomiplanens prioriteringer tar for seg hva som faktisk skal settes ut 
handling for å nå kommuneplanens langsiktige mål. Satsingsområdene peker på de 
områdene som vi skal ha ekstra oppmerksomhet på og avsette ressurser til i 
planperioden.  
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Innsatsområde 1 Attraktiv og framtidsrettet  
Visjonen Attraktiv og framtidsrettet viser hvordan kommunen skal bli bærekraftig, 

miljøvennlig og klimavennlig og legge til rette for å utvikle et lavutslippssamfunn 

basert på lokale forhold. Det legges til rette for god beredskap, føre var-prinsipp i 

forvaltning, smartere ressursbruk og god forvaltning av naturmangfold, 

kulturlandskap og naturlandskap. Gjennom bærekraftig fritidsbebyggelse og 

tettstedsutvikling, gode nærmiljøkvaliteter og gode naturopplevelser skal 

menneskelige behov være i balanse med naturen.   

Dette skal vi Slik gjør vi det 

 Redusere egne utslipp og øke karbonlagring i jord, skog og 
myr    

Attraktiv og 
framtidsrettet  
 
Attraktiv og framtidsrettet  
viser hvordan kommunen 
skal bli bærekraftig, 
miljøvennlig og 
klimavennlig og legge til 
rette for å utvikle et 
lavutslippssamfunn basert 
på lokale forhold. Det 
legges til rette for god 
beredskap, føre var-
prinsipp i forvaltning, 
smartere ressursbruk og 
god forvaltning av 
naturmangfoldet, 
kulturlandskapet og 
naturlandskapet. Økt 
fokus på tettstedsutvikling 
som fremmer kompakte 
sentre med gode kvaliteter 
i tettstedene og 
innbyggernes nærmiljø, 
skal bidra til en attraktiv 
og miljøvennlig utvikling 
som fremmer klimasmarte 
løsninger.  

Inkluderende og trivelig  
 
Inkluderende og trivelig 
omhandler innsatsen for 
at alle innbyggerne skal 
oppleve trivsel, tilhørighet, 
trygghet og inkludering i 
kommunen. Visjonen viser 
hvordan kommunen vil 
utvikle en sosial, 
aldersvennlig og 
helsefremmende 
kommune med redusert 
utenforskap. Alle i Trysil 
skal ha mulighet til å delta 
i samfunnet og utviklingen 
av det. Vi skal tilrettelegge 
for at tilflyttere aktiverer 
seg og deltar i 
lokalsamfunnet. Gjennom 
tidlig innsats, gode 
oppvekstsvilkår og tett 
oppfølging skal alle unge i 
kommunen ha like 
forutsetninger for videre 
utdanning og arbeid.   
 

Skapende og kreativ  
 
Skapende og kreativ 
omhandler kommunen 
som næringsutvikler, 
samarbeidspartner, 
reiselivssenter og 
kommunens rolle i 
utviklingen av et attraktivt 
og skapende bærekraftig 
reiseliv. God utdanning, 
færre unge utenfor 
arbeidsliv og utdanning, 
anstendig arbeid, økt 
innovasjon og 
tjenesteutvikling er 
avgjørende faktorer. 
Samarbeid mellom 
kommune, næringsliv og 
regionale aktører og 
kommunens evne til å ta i 
bruk de samlede 
ressursene, vil være 
avgjørende for 
kommunens attraktivitet, 
regional vekst og 
internasjonale 
konkurranseevne.  
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Styrke kunnskap om klimaendringer og klimatilpasning og 
gjøre kunnskapen offentlig tilgjengelig 

Klimaregnskap, ROS-analyse og andre verktøy skal 
vektlegges for å ta hensyn til naturmangfoldet, 
klimaendringer, beredskap og arealutnyttelse i kommunen 

Det skal være et mål å styrke det biologiske kretsløpet  og 
stimulere til høyere utnyttelsesgrad av ressurser som f.eks. 
nyttig avfall 

Ha en framtidsrettet maskin- og bilpark som fremmer gode 
klimaløsninger med lave utslipp 

Kommunen skal vurdere tålegrenser for utbygging av nye 
hytteområder og sikre nødvendige krav til kritisk infrastruktur 

Sikre at nærhet mellom aktiviteter og hyttebebyggelse blir 
ivaretatt slik at transportbehovet blir mindre og 
arealutnyttelsen høyere 

Trysil skal redusere 
klimagassutslipp, 
tilpasse oss 
forventede 
klimaendringer og 
ha god beredskap 
for å møte 
samfunnsendringer  

Sikre bedre samhandling mellom eiere av kritisk infrastruktur 
og andre aktører, f.eks. vann, avløp og strøm, for å ha god 
beredskap for viktige samfunnsfunksjoner 

 Samarbeide med nabokommuner for å sikre at innbyggerne 
har tilgang på god samfunnssikkerhet og beredskap i hele 
kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal vi  Slik gjør vi det  

Tydelig arealstrategi som vektlegger fortetting og gjenbruk av 
utbygde arealer for å motvirke miljøpåvirkning og skade på 
uerstattelig kulturlandskap og naturmiljø   

Legge til rette for mangfoldig boligmiljø og tilpasse nye 
boformer som gir grunnlag for variert 
befolkningssammensetning 

 

Trysil har et 
kompakt 
kommunesentrum 
og grendesentre 
med gode 
miljøkvaliteter Tilrettelegge for gode veger og annen infrastruktur som 

reduserer reisetid slik at hele kommunen får økt 
bostedsattraktivitet 
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Utvikle Innbygda som et attraktivt sted med et godt bomiljø og 
med vekt på grønnstruktur, arkitektur, kulturarv, handel, 
næring og sosiale møtesteder  

Arealdisponering i sentrum og grendesentre skal bidra til et 
inkluderende og sosialt nærmiljø  

Ta vare på viktig kulturlandskap med tilhørende 
bygningsmiljøer og de historiske landbrukselementene i 
Innbygda tilpasset for alternativ bruk som passer nåtidas 
sentrum 

Planlegge nybygg med  funksjonsfordeling (ulike formål med 
f.eks. næringslokaler i første etasje og bolig over) for å skape 
levende områder og en god arealutnyttelse   

 Øke trivsel og livskvaliteter i nærmiljøet og hindre ulemper 
som følge av tiltak som f.eks. eksos- og støvplager og 
lysforurensing 

 

 
Dette skal vi  

Slik gjør vi det  

Alle kommunale tjenester skal ha fokus på klimaendringer, 
miljø, matproduksjon og avfall for å styrke ei bærekraftig 
framtid 

Det skal tas særlig hensyn til naturmiljø og 
økosystemtjenester som ren luft, rent vann, biologisk 
mangfold og områder med fravær av støy- og 
lysforurensning 

Tilrettelegge for framtidsrettet kollektivtrafikkløsninger f.eks. 
utslippsfrie busser, autonome busser og brukerbaserte 
transportløsninger 

Miljøsertifisering av kommunale bygg, virksomheter og 
bedrifter og bidra til at framtidig offentlig bygningsmasse er 
miljøvennlig og energieffektiv f.eks. bygningsmasse i tre 

Etablere flere gang- og sykkelveger i kommunen    

Gjennom bruk av offentlig anskaffelse skal kommunen bruke 
strategiske anskaffelser som verktøy for å sikre produkter og 
tjenester med høyt miljøfokus og lave klimagassutslipp 

Øke tilgang av produkter og produktspekteret som leveres 
lokalt i forhold til landbruk 

 

Trysil skal være en 
miljøbevisst og 
klimavennlige 
kommune 

Kommunen skal være miljøbevisst og påvirke gjennom sitt 
eierskap 
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Dette skal vi Slik gjør vi det 

Styrke kunnskapen om sårbart dyreliv og viktige natur-, 
urskogs-,gammelskog-, kulturlandskaps- og 
rekreasjonsområder mot framtidig utbygging og tilrettelagt 
bruk 

Vektlegge kunnskapsbasert ivaretakelse av biologisk 
mangfold i arealplanleggingen 

Styrke kunnskapen om natur, naturmangfold og 
kulturlandskap i Trysil og legge kunnskapen til grunn i all 
forvaltning av naturressursene 

  

Trysil skal ta vare 
på naturen og sikre 
naturmangfoldet og 
kulturlandskap som 
har særegne 
kvaliteter 

Følge opp Stortingets målsettinger rundt rovviltforvaltning 

 Utmark av høy viktighet for matproduksjon skal sikres for 
framtida 

 Følge opp allemannsrettens prinsipper i kommunal 
forvaltning  

 

 

Innsatsområde 2 Inkluderende og trivelig   
Inkluderende og trivelig omhandler innsatsen for at alle innbyggere skal oppleve 

trivsel, tilhørighet, trygghet og inkludering i kommunen. Visjonen viser hvordan 

kommunen vil utvikle en sosial, aldersvennlig og helsefremmende kommune med 

redusert utenforskap. Alle i Trysil skal ha mulighet til å delta i samfunnet og 

utviklingen av det. Gjennom tidlig innsats, gode oppvekstsvilkår og tett oppfølging 

skal alle unge i kommunen ha like forutsetninger for videre utdanning og arbeid. 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Legge til rette for at innbyggerne skal ha en bolig for hele 
livet og kunne bo trygt i eget hjem så lenge som mulig 

Legge til rette for aktiv deltakelse og involvering av eldre 
som ressurs i samfunns- og tjenesteutvikling og frivillig 
arbeid 

Legge til rette for trygge og inkluderende lokalmiljøer med 
funksjoner som dekker de daglige behovene og gir 
grunnlag for et godt og meningsfullt liv 

 

Trysil skal være et 
aldersvennlig 
samfunn med gode 
boområder og 
boforhold som 
fremmer velferd og 
samfunnsdeltakelse 

 Medvirke med kommunal boligforsyning og aktivt 
tilrettelegge for boligbygging som styrker boligmangfoldet 
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Bruke avtaler til å framskaffe arealer og boliger for 
grupper omfattet av kommunens boligsosiale politikk 
Sikre boområder med gode og langsiktige kvaliteter og 
som stimulerer til både leie- og kjøpemarkedet 

 

 

 
Trysil skal tilby gode og universelle tilbud til alle 
innbyggere gjennom nærhet og tilgjengelighet til 
nødvendige tjenester og sosiale arenaer 

 Arbeide for å styrke kollektivtransporten internt i 
kommunen noe da det bidrar til sosial tilhørighet  

 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Alle skal ha mulighet til å oppleve sosial tilhørighet, mestring 
og trivsel ut fra egne forutsetninger og bidra til å hindre 
utenforskap 
Det skal legges til rette for kultur og idrett i bred betydning, 
med gode rammevilkår og støtteordninger, både i kommunal 
og frivillig sektor 

Det skal arbeides forebyggende slik at ikke barn og unge 
faller utenfor samfunnet, ved å styrke livsmestringen og 
inkludering av sårbare barn i Trysilsamfunnet   

Det skal være bærende prinsipper å arbeide for tidlig innsats, 
tverrfaglig tilnærming og god samhandling og som følger opp 
innbyggerne fra vugge til grav   
Utvikle gode nærmiljøer i kommunen med fysiske og sosiale 
møteplasser og lavterskel turmuligheter i nærområdet og som 
legger til rette for fellesskap, mangfold og god folkehelse 

I stedsutvikling og arealbruk er inkludering, møteplasser, 
estetikk, universell utforming og aktiv transport (sykling og 
gange) prioritert 

 

I Trysil skal 
innbyggere i alle 
livsfaser delta i 
helsefremmende 
aktiviteter og 
arbeide for at 
alle har en sosial 
tilhørighet   

Frivilligsentralen skal bidra med stimulering til økt fysisk og 
sosial aktivitet og til økt selvhjulpenhet og opplevelse av 
mestring   

 Trysil skal være en inkluderende kommune for alle uansett 
bakgrunn og arbeide for å skape et mangfoldig samfunn  

 

 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

 Sørge for et godt samspill mellom innbyggere, 
kommuneorganisasjonen og næringsliv for å styrke dialog 
og samarbeid med innbyggerne   
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Sikre aktiv og attraktiv samhandling med ideelle og frivillige 
organisasjoner og privat sektor for å mobilisere 
innbyggerne til å vare på seg selv og sine omgivelser 

Legge til rette for et aktivt lokalsamfunn gjennom å 
motivere til samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse 
og mobilisere innbyggernes kompetanse 

I Trysil er alle 
innbyggere aktive 
samfunnsdeltakere 
og bidrar til å 
skape en attraktiv 
kommune Aktivt gjennomføre innbygger- og brukerundersøkelser 

som kunnskapsgrunnlag for utvikling av kommunale 
tjenester og andre funksjoner 

 Trysilsamfunnet må ta imot tilflyttere og nye arbeidstakere 
på en enda bedre måte slikt at de trives og blir inkludert i 
Trysilsamfunnet 

 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Være en aktiv kulturkommune med tilbud til alle aldersgrupper 
i kommunen 

Ta vare på det historiske, skape nåtidas og utvikle framtidas 
kultur 

Tilrettelegge for et inkluderende kulturtilbud slik at flere deltar i 
kulturlivet, f.eks. digitale løsninger og integreringstiltak   

Samarbeide med kulturaktører, idrettsaktører og frivilligheten 
for å tilrettelegge for mange og gode kulturarenaer 

 

Kulturbygda 
Trysil skal tilby 
mangfold og 
kvalitet, og ha 
attraktiv 
kulturinfrastruktur 
til innbyggerne i 
Trysil 

Tilby og fornye kulturopplevelser ut fra etterspørsel 

 Satse på grunnpilarene kulturskole, bibliotek, ungdomsklubb, 
museum, kunst, idrett, kulturhus/kino, e-sportsarrangement og 
støtteordninger 

 

 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Trysilskolen skal være framtidsrettet og dynamisk i sitt arbeid. Den 
skal ha høy faglig kvalitet som styrker og utvikler elevenes faglige 
og sosiale kompetanse. Skolenes undervisning skal fremme barn 
og unges læringsglede og motivasjon 

Sårbare barn og unge skal gis gode muligheter til å lære, utvikle 
språk og sosiale ferdigheter 

 

Gi trygge 
rammer for 
barn og unge, 
alle skal bli 

God tilpasset opplæring for barn og unge er en suksessfaktor for 
gjennomføring av skolegang og sosial inkludering  
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Barnehager og skoler skal gjennom sitt arbeid skape en 
innovasjonskultur som bidrar til at barn og unge utvikler innovative 
og kreative ferdigheter 

Samarbeide på tvers av sektorer og sammen med foresatte for å 
skape trygge rammer for barn og unge i barnehage, skole og fritid 

sett og få 
være seg selv 

I Trysil er det nulltoleranse for mobbing 

 I barnehagene skal ansattes relasjonskompetanse utvikles slik at 
alle barn møtes med respekt, trygghet og glede hver dag. Trygge 
rammer med gode og motiverende voksne bidrar til barns utvikling 
for framtida 

 Alle barnehageansatte skal ha pedagogisk bevissthet og innsikt i 
barnas intensjoner og forholde seg nysgjerrig til deres interesser og 
opplevelser 

 

Innsatsområde 3 Skapende og kreativ  
Skapende og kreativ omhandler kommunen som næringsutvikler, samarbeidspartner, 

reiselivssenter og kommunens rolle i utviklingen av et attraktivt og skapende 

bærekraftig reiseliv. God utdanning, færre unge utenfor arbeidsliv og utdanning, 

arbeidsforhold, økt innovasjon og tjenesteutvikling er avgjørende faktorer. Samarbeid 

mellom kommunen, næringslivet og regionale myndigheter samt kommunens egen 

evne til å ta i bruk de samlede ressursene, kompetanse og evne til å omstille seg, vil 

være avgjørende for kommunens attraktivitet, regional vekst og internasjonal 

konkurranseevne.   

 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Bidra til å fremme en lærekraftig utvikling og utvikle 
studietilbudet i takt med samfunnet og næringslivets framtidige 
behov 
Styrke samarbeidet mellom næringsliv og 
utdanningsinstitusjoner for å mobilisere høyere 
yrkesdeltakelse   
Etablere og videreutvikle innovative partnerskap mellom 
kommunen, offentlige instanser, næringslivet, forskningsmiljø 
og innbyggerne 

 
 
Trysilsamfunnet skal 
fremme en kultur for 
læring og bidra til 
omstilling, 
kompetanseløft og et 
inkluderende 
samfunn Videreutvikle Campus Trysil til å bli en arena for 

kompetansehevende tiltak og aktiviteter 
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Arbeide aktivt for å skape nye læreplasser, fagbrev på jobb og 
etablere praksisplasser for tryslinger under utdanning 
Stimulere til at flere ansatte videreutdanner seg og får 
kompetansehevende kunnskap for å sikre god kvalitet på 
tjenesteyting og tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
Utvikle Trysil til en attraktiv kommune for nyutdannede med 
etterspurt kompetanse  

 Bidra til at flere fullfører grunnskolen og videregående 
opplæring og har muligheter til å ta høyre utdanning i samsvar 
med egne forutsetninger   

 Stimulere til rekruttering av elever til Tryvis slik at vi kan  
bevare det videregående skoletilbudet i kommunen 

 Kommunale og offentlige instanser skal sammen med privat 
arbeidsliv samarbeide og tilrettelegge for at flere kommer ut i 
arbeid  

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Være en attraktiv arbeidsplass med et trygt arbeidsmiljø som 
tilrettelegger for heltidskultur med ansvarsbevisste og 
kompetente medarbeidere 
Legge til rette for økt verdiskaping, kompetanse og arbeide 
aktivt for å stimulere næringsliv til å skape flere arbeidsplasser 
for å øke arbeidsplassattraktiviteten  
Sikre at kommunen har nødvendig kompetanse og kapasitet i 
takt med samfunnets endringer og utvikling 
Godt lederskap og medarbeiderskap som fremmer økt læring, 
godt samspill, ny teknologi og mestring 
Sikre at medarbeidere og ledere opptrer profesjonelt slik at 
kommunens omdømme blir ivaretatt og at innbyggerne har tillit 
til kommunen 

 
Trysil kommune en 
attraktiv 
arbeidsgiver med 
vilje til endring, 
nyskaping og 
samskaping   

Skal være digitalt tilgjengelig for alle innbyggere og stimulere 
til en framtidsrettet digital utvikling 

 For å være framtidsrettet og utviklingsorientert finnes det 
aksept for å prøve og feile i organisasjonen 

 Arbeide for å være en inkluderende og tilrettelagt arbeidsplass 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Skal ha en aktiv seniorpolitikk og en proaktiv 
rekrutteringspolitikk  

 Styrke nærværet til ansatte og arbeide for å minske 
sykefravær i organisasjonen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Tilrettelegge for vekst i offentlige og private arbeidsplasser 
gjennom fokus på gründervirksomhet, innovasjon og 
relokalisering av statlige arbeidsplasser 
Etablere samskapingsarenaer sammen med det private 
næringslivet og som stimulerer til innovasjon og utvikling av 
arbeidsplasser 
Etablere en skaperarena for å styrke ungt entreprenørskap og 
næringsutvikling og utvikle kommunale tjenester 

Ta i bruk nye digitale løsninger i tjenesteutviklingen og arbeide 
for at alle husstander i kommunen har tilfredsstillende 
mobilnett og internett 

Trysil kommune skal 
være en 
innovasjonskommune 
med fokus på 
samarbeid, kontakt, 
tilrettelegging og 
teknologi 

 

 

 Være pådriver for utvikling av helsetjenesten og anvendelse 
av velferdsteknologi for å styrke tilbudet til innbyggerne 

 Utnytte mulighetene innen offentlige anskaffelser for å styrke 
og stimulere til samarbeid med lokalt næringsliv 

 Utvikle den digitale infrastrukturen i tråd med samfunnsbehov 
og tilrettelegge for flere smartløsninger i samfunnet   

 Styrke samarbeidet mellom det private og offentlige 
arbeidsmarkedet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og 
tilrettelegge for et sunt arbeidsmarked 

 Følge opp reiselivsstrategien og være en samarbeidspartner i 
utviklingen av reiselivet 

 Være en pådriver for bioøkonomi lokalt og bidra til en grønn 
næringsutvikling i hele kommunen  
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Dette skal vi Slik gjør vi det 

Skal være en fleksibel og framtidsrettet organisasjon som deltar i 
nye prosjekter i samarbeid med private og offentlige instanser    

Skal være en imøtekommende og utviklingsorientert organisasjon 
med kapasitet og ressurser som tilbyr veiledning og samarbeid 
med investorer og næringsliv 
Sikre og utnytte digital infrastruktur som bidrar til økt bruk og 
muligheter for desentraliserte arbeidsplasser 

Skal ha framtidsrettede og forpliktende planer som gir trygghet for 
næringslivet og muligheter for Trysilsamfunnet 

 

 

Trysil kommune 
skal være en 
innovativ 
næringsaktør som 
tilrettelegger for 
forutsigbare 
rammer for 
næringslivet   Skal arbeide for gode økonomiske rammer som er forutsigbare 

for næringsutviklingen i kommunen 

 Tilrettelegge for å utnytte næringsmessige fortrinn - framtidig 
vekst bygger på eksisterende styrker og nye framtidige muligheter 

 Tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom en effektiv arealbruk 
med fokus på samspillet mellom handel, næring og besøkende 

 Skal tilrettelegge for en sirkulær økonomi som gagner den lokale 
verdikjeden 

 Skal tilrettelegge for et natur- og kulturbasert næringsliv i 
samarbeid med privat næringsliv 

 Bidra til at Trysil opprettholdes som et høykvalitets reisemål 

 

Dette skal vi Slik gjør vi det 

Videreutvikle og styrke det grenseoverskridende arbeidet gjennom 
næringsliv, beredskap og sikkerhet, tjenestetilbud med flere 

Samarbeide tett med andre kommuner, stat og regionale partnere 
for å styrke kvalitet, tjenestetilbud og et levende fagmiljø   

 

Trysil skal være en 
utadrettet 
kommune og en 
naturlig Bidra til å utvikle en felles bo- og arbeidsmarkedsregion som 

stimulerer til samfunnsutvikling og framtidig innovasjon på tvers av 
landegrenser 

                  19
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samarbeidspartner 
i regionen 

Opprettholde etablerte møteplasser mellom kommunal forvaltning 
og private næringsaktører for å sikre forutsigbarhet for 
næringsaktivitet 

 

Strategi for fritidsbebyggelse 

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde en overordnet arealstrategi som 

fastlegger hovedprinsipper for kommunens arealforvaltning og som gir føringer på 

utformingen av den nye arealplanen. Hovedpoenget med en arealstrategi er å sikre 

at arealforvaltningen skjer i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel. Trysil 

kommune har også forpliktet seg til at kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde 

en strategi for fritidsbebyggelse. Som Innlandets nest største hyttekommune med ca. 

6 900 registrerte fritidsboliger er det et uttalt behov for å se mer helhetlig på 

kommunens arealpolitikk. Gjennom Strategi for fritidsbebyggelse skal kommunen 

redegjøre klare mål og strategier for forvaltning av kommunens areal. Ved å sikre en 

god kobling til arbeidet med samfunns- og arealdelen av kommuneplanen, settes 

Strategi for fritidsbebyggelse inn i en større sammenheng. Strategien angir 

hovedprinsippene for kommunens langsiktige arealbruk og gir føringer for 

kommuneplanens arealdel.    

Kommunal- og distriktsdepartementet har gjennom veilederen Planlegging av 

fritidsbebyggelse lagt inn føringer på at langsiktige mål og strategier for 

fritidsbebyggelse skal utformes gjennom drøfting og utforming av langsiktige mål for 

«den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen». 

Trysil kommune har gjennom utfordringsdokumentet og notat for fritidsbebyggelse 

analysert og drøftet fritidsboligmarkedet gjennom et faktabasert kunnskapsgrunnlag. 

Formålet er å sette fritidsboligmarkedet og utviklingen inn i en større sammenheng i 

et bærekraftig og langsiktig perspektiv som viser retning og målsetning.   

 

Hovedfunn og utviklingstrekk 
Trysil kommune har gjennom notatet om fritidsbebyggelse supplert 

utfordringsdokumentet for å styrke kunnskapen om fritidsboligmarkedet i Trysil. 

Notatet inneholder informasjon om verdiskaping, arbeidsplasser sett i 
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fritidsbebyggelse, utviklingen i fritidsboligmarkedet, forvaltning av areal og 

bærekraftig turisme.  

Grunnlagsdokumentene peker særlig på viktigheten av ettermarkedet i Trysil, altså 

påkostning og vedlikehold av fritidsboliger. Ettermarkedet er dominert av lokale 

bedrifter og bidrar til langsiktig verdiskaping mens primærmarkedet, altså bygging, er 

dominert av aktører utenfor Trysil.  Reiselivet tilfører et sted mellom 146 (SSB) og 

500 (Menon economics) direkte arbeidsplasser innen overnatting og servering. 

Differansen forklares i hvordan deltids- og sesongarbeidere er medregnet og 

arbeidstakers bosetning. Indirekte er ca. 500 arbeidsplasser tilknyttet reiseliv og 

fritidsbebyggelse, i for eksempel varehandel. Både direkte og indirekte 

arbeidsplasser er berørt av mangel på faglærte og kan føre til problem med å 

rekruttere arbeidstakere. En mulig løsning er overgang fra sesong- til 

helårsdestinasjon slik at næringen får større kontinuitet i forhold til rekruttering og 

bemanning. Trender i hyttemarkedet viser at man oppholder seg mer på fritidsboligen 

enn før. Man ser også trender til at hytta blir brukt som kontor, men også utleie som 

delingshytte. Framover vil det trolig komme store omveltninger og nye krav til 

transportløsninger til og fra fritidsboligen, men også transport internt i kommunen. 

Det vil være behov for at kommunen sammen med andre parter tilrettelegger for 

framtidige, miljøvennlige mobilitetsløsninger. I nåværende arealdel av 

kommuneplanen 2014-2025 er det avsatt arealer for hyttebygging med en 

totalramme på ca.  7 000 private hytter. Per dags dato tilsier dette at det finnes ca. 

1500 ubebygde hyttetomter i Trysil. Bygging av ny fritidsbebyggelse har gått i bølger 

opp gjennom årene. De siste ti årene har det vært svært høy byggeaktivitet og 

utbygging både når det gjelder private hytter og konsentrert fritidsbebyggelse. 

Aktiviteten er særlig høy rundt Trysilfjellet, mens andre områder som Trysil-Knuts 

fjellverden, Osensjøen, Bittermarka, Ljørdalen, Solberglia/Ryskdalen og 

Bjørnbekkmora ikke opplever like høy aktivitet. En stor del av utbyggingsreserven på 

hyttetomter i kommunen ligger i andre deler av kommunen enn i Trysilfjellområdet. 

Dersom denne utbyggingstakten fortsetter framover, må det i nær framtid forventes 

etterspørsel etter nye utbyggingsområder, og da spesielt rundt Trysilfjellet. For lokal 

verdiskaping vil det være viktig at utbygging og arealutnyttelsen blir fordelt over tid.    
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Overordnede prinsipper  
Hovedmålene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel er ambisiøse, og de 

signaliserer en retning som har arealstrategiske konsekvenser.  Kommunen vil 

framover ha en strategisk tilnærming til utviklingen av kalde og varme senger der 

kalde senger er private fritidsboliger og varme senger er kommersielle senger eid av 

hoteller eller liknende. Strategien har et særskilt fokus på langsiktig utvikling av 

fritidsboliger og kalde senger og hvordan man skal sikre at det skapes attraktive 

områder for fritidsbebyggelse. Gjennom kunnskapsgrunnlaget blir det pekt på at 

tilgang og tilgjengelighet til attraktive rekreasjonsområder, fritidsboliger med høy 

standard og komfort, og -tilbud, antallet fritidsboliger og hvordan de er lokalisert i 

forhold til nærliggende tettsted, og tilgang til vare- og tjenestetilbud lokalt er 

avgjørende for om et sted er attraktivt som fritidsboligområde. Skal Trysilsamfunnet 

fortsatt være attraktivt for deltidsinnbyggere, er det avgjørende at man ikke bygger 

ned områder som senker vår felles attraktivitet. Med attraktivitet mener vi områder 

med ettertraktete funksjoner som nærhet til naturen, fritidsaktiviteter og 

nærmiljøkvaliteter. For kommunen er det en prioritering at eksisterende og ny 

fritidsbebyggelse skal bidra til en utvikling som lokalsamfunnet drar nytte av. Med 

utgangspunkt i forslaget til visjon og hovedmål og delmål innenfor de tre bærekraftige 

innsatsområdene vil det være nødvendig å ha særlig fokus på følgende 

hovedtemaer; naturkvaliteter og miljøkvaliteter, fritidsbebyggelse i Trysil kommune og 

fritidsbebyggelse i Trysilfjellet. Prinsippene er overordnet og basert på lokale forhold 

og konsekvenser av utviklingen av fritidsbebyggelse i Trysil kommune. Prinsippene 

er fordelt i uprioritert rekkefølge.  

 

 

 

 

 

 

Naturkvaliteter og miljøkvaliteter Følgende prinsipper legges til grunn 
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Unngå utbygging og inngrep i områder med 
naturtyper som er viktig for biologisk mangfold. 
 
Føre en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av 
arealer som er viktige i forhold til klima og 
klimaendringer i et langsiktig perspektiv 
 

Naturen og det biologiske 
mangfoldet er vårt 
eksistensgrunnlag. Naturen kan 
beskytte oss mot katastrofale 
konsekvenser av klimaendringer og 
ikke minst er naturen en kilde til 
livskvalitet og gode opplevelser. 
Derfor må vi ta vare på naturen, 
både for oss og de som kommer 
etter oss 

 

Bevare arealer som reduserer konsekvenser av 
klimaendringer, som for eksempel myrområder 

 

Fritidsbebyggelse i Trysilfjellet Følgende prinsipper legges til grunn 

Framfor å ta i bruk nye arealer til fritidsbebyggelse 
skal transformasjon av eksisterende områder 
legges til grunn for utvikling i selve 
Trysilfjellområdet 

Det skal tilrettelegges for grønne korridorer, 
planfrie kryssinger av veger, samt gang- og 
sykkelveger for å sikre kvaliteter for skiløpere og 
myke trafikanter 

Offentlig infrastruktur skal være dimensjonert for å 
håndtere ny utbygging  

Det skal sikres gode infrastrukturløsninger som 
prioriterer kollektivtransport og 
parkeringsløsninger 

Utbygging i Trysilfjellet skal tilpasses planlagt 
heiskapasitet og Trysilfjellets bæreevne     

 

Trysilfjellet er landets største 
alpinanlegg med ambisjoner om å 
bli Norges ledende 
helårsdestinasjon. Dette kan blant 
annet gi føringer for arealbruk til 
fritidsbebyggelse, 
næringsutvikling og annen 
arealbruk skal foregå. Langsiktig 
forvaltning vil stimulere til 
bærekraftig infrastruktur og 
kommunikasjonsløsninger som 
overordnet ser på forholdet 
mellom kapasitet og utnyttelse av 
eksisterende og planlagt 
infrastruktur 

Ski inn-ski ut-prinsippet skal være sterkt førende 
for nye eller utvidelse av eksisterende 
byggeområder innen Trysilfjellet og nærliggende 
områder 

 Helårs destinasjonsutvikling skal være et førende 
prinsipp for utviklingen rundt Trysilfjellområdet 
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Fritidsbebyggelse i øvrige 
deler av Trysil 

 

Følgende prinsipper legges til grunn 

Utvikling av ny fritidsutbyggelse skal i hovedsak skje 
innenfor eksisterende områder for fritidsbebyggelse, som 
for eksempel Trysil-Knuts fjellverden, Osensjøen, 
Bittermarka, Ljørdalen, Solberglia/Ryskdalen og 
Bjørnbekkmora med flere 

Ny fritidsbebyggelse skal ha attraktiviteter i nærområdet 
og stå på egne bein 

Grunneiersamarbeid er viktig for å oppnå ønskede 
kvaliteter for fritidsbebyggelsen 

Fritidsbebyggelse er av stor 
betydning for Trysil, det 
påvirker stedsutvikling, 
næringsutvikling, natur- og 
kulturmangfoldet og 
levende grender. Temaet 
kan også omfatte attraktive 
nærområder, markagrense, 
langsiktig utvikling og lokal 
verdiskaping og sirkulær 
verdiskaping. 

 
Grønn strek/markagrense skal bidra til å sikre kvalitet og 
ansvarlig kapasitet for nærmiljøet og naturkvaliteter til 
fritidsboliger og fastsettes i kommuneplanens arealdel 

Redusere ubebygde utbyggingsreserver og sikre 
attraktive utbyggingsreserver  

 

Lokal verdiskaping og sirkulærøkonomi vektlegges i 
utbygging av fritidsbebyggelse 
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Forutsetninger for å lykkes  
For at Trysil kommune skal lykkes med sine bærekraftige innsatsområder og arbeide 

ut fra arbeidsprinsippene samskaping, medvirkning, attraktivitet og bærekraftig 

utvikling, må sentrale rammebetingelser være på plass. Dette skal sikres gjennom å 

ha økonomisk handlingsfrihet, et godt fungerende og integrert plansystem samt vilje 

til utvikling, nyskaping og omstilling. Ved å vektlegge og fokusere på disse områdene 

kan kommunen være stavtaket foran i utviklingen av Trysilsamfunnet. Dette vil også 

gi muligheter for å gjennomføre mål og tiltak i kommuneplanens samfunnsdel. 

  

Trysil kommune skal ha økonomisk handlefrihet 

Økonomisk handlefrihet skal sikres gjennom effektiv og riktig ressursbruk som gir 

grunnlag for god økonomistyring. Kommunens innbyggere skal gis et så godt 

tjenestetilbud som mulig innenfor 

kommunens økonomiske rammer. 

Administrasjonen og de folkevalgte skal 

jobbe målrettet for å årlig ha et driftsresultat 

på 1,75 % og legge til rette for en sunn 

kommuneøkonomi. Gjeldsgraden til 

kommunen skal ligge under 130 % av 

driftsinntektene og kommunen bør ha en likviditetsgrad som sikrer betalingsevne ved 

løpende og uforutsette utgifter. Ubundne driftsmidler (disposisjonsfondet) bør over tid 

ligge på minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Administrasjon og de folkevalgte har 

ansvar for å følge opp vedtatte mål og handlingsregler innenfor drift, investering, 

lånegjeld og fondsoppbygging. Dette skal være førende for økonomistyringen og 

opprettholde en bærekraftig økonomi som vektlegger det langsiktige perspektivet. 

Framover må kommunesektoren regne med en strammere inntektsramme og 

merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen og aldersbæreevnen. Langsiktig 

planlegging og finansielle måletall vil således være verktøy for å sikre det økonomisk 

handlingsrommet på lang sikt og sikre at kommunen har finansielle virkemidler til å 

møte de langsiktige samfunnsutfordringene.  

 

Økonomiske nøkkeltal NØDVENDIG 

  

Driftsresultat 

Gjeldsgrad under 

              1,75 %   

-   130 % 

Disposisjonsfondet minimum                   5 % 
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Integrert plansystem for forutsigbar planlegging  
For å nå en bærekraftig utvikling og satsingsområdene i kommuneplan forventes det 

at alle kommunale tjenesteområder er kjent med kommuneplanen. Kommuneplanen 

er styringsdokumentet for kommunen og skal samordne alle fagområdene i 

kommunen og være et effektivt styringsverktøy for oppfølging av mål og strategier. 

Trysil kommune vil utvikle et tydelig plansystem der dialogprosesser gir rom for 

strategisk nytenkning og klargjøring av planbehovet. Kommunens planer skal gis et 

bredere eierskap og forutsigbarhet for kommunal virksomhet, politisk styring og 

andre interessepartnere. 

 

Trysil en innovativ og omstillingsdyktig kommune  

Trysil kommune må tilpasse seg oppgaver ut fra behov og samfunnsendring. For at 

kommunen skal kunne tilby like gode tjenester i framtida som i dag, er det behov for 

å tenke nytt om hvordan kommunale oppgaver skal utføres. Ny teknologi gir både 

nye muligheter innenfor tjenesteytingen og kommunen handlingskraft for tilpasning 

og endret behov. Avgjørende for denne tilpasningen er økonomisk handlefrihet som 

sikrer Trysil kommunes evne til utvikling, nyskaping og god ressursutnyttelse 

sammen med de ansatte. Med en god utnyttelse av medarbeiderdrevet innovasjon, 

organisatoriske forhold, og økonomiske ressurser skal kommunen være i stand til å 

tilby et helhetlig, koordinert, og tilpasset tjenestetilbud. Kommunens ansatte skal 

styrke kommunens omdømme og utvikle nytenking i organisasjonen.    

Vegen videre for samfunnsdelen av kommuneplanen 
For at samfunnsdelen av kommuneplanen skal være et effektivt styringsverktøy som 

vektlegger verdigrunnlaget til Trysil kommune og arbeidsprinsippene samskaping, 

medvirkning, attraktivitet og bærekraftig utvikling må dette samordnes gjennom 

plansystemet i kommunen. Dette vil kreve en felles innsats fra administrasjonen, 

innbyggerne og folkevalgte. Bærende er at mål og strategier i samfunnsdelen av 

kommuneplanen er med videre i alle planer. Det vil sikre et godt plansystem som gir 

eierskap og forutsigbarhet for folkevalgte, ansatte og innbyggerne. Like viktig er det 

at ansatte, folkevalgte og innbyggere bruker kommuneplanen og plansystemet i 

hverdagen slik at det blir enklere å styre kommunen med forutsigbare rammer.   

Samfunnsdelen av kommuneplanen 
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Samfunnsdelen av kommuneplanen gir retning for utvikling av lokalsamfunnet og 

bidrar til at globale, nasjonale og regionale mål tilpasses lokale forhold. 

Konkretisering av planen skjer gjennom god kobling mellom planens handlingsdel, 

kommunens økonomiplanlegging og øvrige planer. Mål og strategier i 

samfunnsplanen vil gi konsekvenser for prioriteringen av mål og strategier i 

kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi og oppfølging i økonomiplan for å 

fremme vekst og næringsutvikling. 

Økonomiplan 

Økonomiplanen viser hvordan satsingsområdene følges opp gjennom økonomiske 

prioriteringer. Økonomiplanen samler kommuneplanens handlingsdel, fireårig 

økonomiplan der år en er årsbudsjett. Den viser prioriteringer og tiltak for å nå de 

langsiktige retningsmålene Dette skal vi og Slik gjør vi det i samfunnsdelens 

satsingsområder, og rulleres årlig.  

Kommuneplan for areal  

Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at 

samfunnsdelen er vedtatt. Den nye arealdelen skal følge opp overordet arealstrategi i 

samfunnsdelen og skal bidra til å nå målene for å skape et bærekraftig samfunn.  

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen. Den består 

av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel er 

bindende for utbyggingstiltak og styrende for reguleringsplaner.  

Kommunedelplaner og temaplaner    

Kommunedelplaner eller tematiske er strategiske planer for ett eller flere fagområder 

eller samfunnsområder. Planen har som formål å rette et særlig fokus mot særskilte 

områder. Slike planer kan også følge opp og utdype overordnede mål og strategier i 

vedtatt kommuneplan. 
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Figur 8. Det kommunale planhierarkiet og sammenheng 
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