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Forord
Med denne planen setter vi kursen for det vi mener er en ønsket utvikling av Nord-Odal i et langt perspektiv. Samfunnet
er i rask endring. Vet vi hvor vi skal, er det enklere å manøvrere i ukjent farvann.
 
Utfordringene framover er mange. Skal vi lykkes med en positiv samfunnsutvikling som tar klimautfordringene på alvor,
skape nye arbeidsplasser og trivsel og vekst kreves det mot, nytenkning og samhandling på tvers.
 
Gjennom medvirkning fra dere innbyggere har vi fått mange gode innspill på små og store ting som kan bidra til en
positiv utvikling av Nord-Odal. Planen viser hvilke satsingsområder og mål kommunen setter for ulike deler av
samfunnet. Det aller viktigste er likevel at innbyggerne slutter opp om lokalsamfunnet og tar vare på hverandre.
 
Lise Selnes
Ordfører



Innledning
Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy og styringsdokument for kommunens
helhetlige og langsiktige planlegging. I henhold til plan-og bygningslovens § 11-2
skal planen inneholde de langsiktige målene og tilhørende strategier som skal bidra
til kommunens ønskede samfunnsutvikling. Samfunnsdelen fokuserer på fem
utvalgte satsingsområder som anses som avgjørende for å styre utviklingen i
ønsket retning. I tråd med både nasjonale og internasjonale forventninger har
kommunen et gjennomgående fokus på bærekraft og langsiktig planlegging for å
bidra til at både befolkning og miljø tas hensyn til på best mulig måte.
 
Den kommunale samfunnsplanleggingen skal ta hensyn til og bidra til bærekraftig
utvikling. Derfor er kommunens satsingsområder satt i sammenheng med FNs
bærekraftsmål. Bærekraftsmålene presenteres gjennom dokumentet i relasjon til
kommunens satsingsområder. Kommunens satsingsområder er:
 • Kompetanse og utvikling
• Levende og attraktive tettsteder
• Mangfold og inkludering
• Livsmestring hele livet
• Sikker, effektiv og bærekraftig kommune

@Grethe Thorgersen



Planhierarkiet

Kommuneplan

ArealdelSamfunnsdel
Kommunedelplan

Strategiplan

Handlingsplan/
Økonomiplan

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som ligger til grunn for all planlegging i kommunen. Den består av arealdelen og
samfunnsdelen. Som det fremgår av illustrasjonen under, er samfunnsdelen direkte styrende for underordnede planer som
kommunedelplaner, strategi- og handlingsplaner.  Kommuneplanen skal bygge på planstrategien som skal vedtas hvert 4. år. 

Reguleringsplan



KOMPETANSE OG UTVIKLING

 

Dette skal oppnås ved å:

Etablert flere arbeidsplasser i
kommunen
Flere sysselsatte med høyere
utdannelse 
Flere som tar fagutdanning
Flere som tar høyere utdanning
Bedre balanse mellom inn- og
utpendling
Reduserte klimagassutslipp
Vekst i de strategiske
satsingsområdene:

I 2031 er det:

- Bioøkonomi
- Industri
- Bygg og anlegg
- Logistikk

 
@Kine Bucholdt Jonassen, Mapei AS

Stimulere til bedriftsetablering
Ivareta og utvikle arbeidsplasser
Utnytte lokale ressurser og
kompetanse
Ha nok lærlingeplasser i kommune
og næringsliv
Gi barn og unge mulighet til å utvikle
seg, bruke evnene sine  og få en
fremtidsrettet opplæring 
Legge til rette for god arealutvikling
som ivaretar verdifullt kultur- og
naturlandskap
Ivareta og utvikle godt samarbeide
med Kongsvingerregionen, andre 
 regioner i vekst, kommuner,
næringsliv og andre aktører
Bedre kollektivtilbud til og fra
kommunen



I 2031 har vi:
Befolkningsutvikling som landet
forøvrig
Et bredere handels- og
servicetilbud
Redusert handelslekkasje
Flere turister og besøkende
Et bærekraftig kommunesamfunn
med attraktiv og tilgjengelig
grønnstruktur
Sand som et levende sentrum
med godt butikkutvalg og variert
botilbud
Mo som et attraktivt bosted for
unge og barnefamilier
Grender med attraktive sosiale
møteplasser og godt bomiljø

LEVENDE OG ATTRAKTIVE TETTSTEDER

Ta vare på og dyrke et aktivt
kulturliv, lokal historie og en aktiv
frivillig sektor
Ha gode kommunale tjenester og
tilbud til innbyggerne 
Utvikle attraktive arealer for
private og næringsdrivende
Utvikle Sand  sentrum med godt
handelstilbud og mye aktivitet
Stimulere til attraktive tilbud for å
ivareta bokvaliteter i Mo
Bygge ut bredbånd i grendene
Legge til rette for å opprettholde
den sosiale aktiviteten i grendene
Stimulere til utvikling av
reiselivsnæringen 

Dette skal oppnås ved å:



MANGFOLD OG INKLUDERING

Flere i arbeid eller under
utdanning
Mulighet for alle å delta i
aktiviteter uavhengig av økonomi
Flere innbyggere med ulike
nasjonaliteter som deltar aktivt i
lokalsamfunnet
Fortsatt et rikt kulturliv og mange
aktive frivillige organisasjoner
Godt tilbud av varierte
kulturopplevelser 
Innbyggere som er engasjert i, 
 har innflytelse på og deltar i
lokalsamfunnet

I 2031 har vi:
Utforme tjenester og omgivelser
på en slik måte at de kan brukes av
alle
Arbeide for å utjevne fattigdom og
sosial ulikhet
Legge til rette for, og samarbeide
med frivillige organisasjoner
Kartlegge og fjerne hindrer for
deltakelse i lokalsamfunnet
Inkludere innbyggere i
demokratiske prosesser gjennom
grendemøter, sosiale medier m.m. 
Bruke det nye biblioteket som en
aktiv arena for offentlig samtale og
debatt. 

Dette skal oppnås ved å:



LIVSMESTRING HELE LIVET

Bedre folkehelse
Flere som fullfører videregående
skole
Flere lærlingplasser 
Eldre som har en boform og
hjelp som er tilpasset
livssituasjonen
Et aktivitetstilbud tilpasset
livssituasjonen for alle
Innbyggere som opplever
trygghet og mulighet til
selvrealisering

I 2031 har vi:
Arbeide målrettet for å bedre
folkehelsen
Benytte tidlig og tverrfaglig innsats
som et virkemiddel 
Tilrettelegge for et variert botilbud
med nærhet til sentrumsfunksjoner 
Ha et barnehage- og
grunnskoletilbud som fremmer helse,
trivsel og læring
Sikre rett kompetanse for å ivareta en
god kvalitet på kommunale tjenester
Samarbeide tett med næringslivet og
andre samfunnsaktører
Ha et tjenestetilbud innen helse og
omsorg som er tilpasset behovet

Dette skal oppnås ved å:



SIKKER, EFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG KOMMUNE

Har vi god kommuneøkonomi
Er kommunen en attraktiv arbeidsplass
Har kommunen tatt nye digitale
muligheter i bruk
Har kommunen utviklet innovative
løsninger
Har vi fornøyde innbyggere og
næringsdrivende
Har vi en god beredskap og et trygt
samfunn
Har kommunen ansatte med høy og
relevant kompetanse
Har vi redusert klimagassutslippene
Er bærekraftig utvikling en prioritet i all
kommunal virksomhet

I 2031:
Ha et langsiktig perspektiv med
fokus på bærekraft
Ha en god og åpen dialog med
innbyggere og næringsliv
Jobbe kontinuerlig med
samfunnssikkerhet og beredskap
for å sikre liv, helse, miljø og
infrastruktur
Være en grønn drivkraft
Videreføre satsing på digitale
tjenester og innovative løsninger
Basere beslutninger på forskning,
erfaringer og kunnskap i tillegg til
lovgrunnlaget

Dette skal oppnås ved å:



Bærekraftsmålene
Bærekraftsmålene er en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stanse klimaendringene. Det er tilsammen 17 mål og 169 delmål. 
Nord-Odal er en del av verden og vi må forholde oss til FNs mål for bærekraftig utvikling. 
 Kommunen har valgt å vise dette ved å koble bærekraftsmålene opp mot kommunens mål.
Bærekraftsmålene har en gjennomgående sammenheng med alle satsingsområder i
samfunnsdelen. Dette er et viktig steg for både kommunen og Kongsvingerregionens mål om å
være Norges grønne hjerte. Les mer om bærekraftsmålene her.
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

@#akrebakke

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

