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INNLEDNING

I følge plan- og bygningsloven skal kommunestyret minst én 
gang hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et 
hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke 
planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å styre 
utviklingen i ønsket retning.

Formålet med planstrategien er å drøfte kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealutvikling og 
den kommunale tjenesteytingen. Planstrategien skal sette 
fokus på de planoppgavene kommunen bør prioritere for å 
legge til rette for en positiv utvikling, herunder ta stilling til 
om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, og hvilke 
andre planer og strategier kommunen har behov for. Et 
oppdatert kommunalt planverk er med på å styrke 
kommunens handlingsrom i samfunnsplanleggingen.

Kommunene i Kongsvinger-regionen har samarbeidet ved 
utarbeidelse av planstrategien, blant annet om utarbeidelse 
av grunnlagsdata og tematisering av innsatsområdene. Dette 
har resultert i 5 strategiske satsingsområder som vist i 
modellen.

Kompetanse og utviklingKompetanse og utvikling

Levende og attraktive 
tettsteder
Levende og attraktive 
tettsteder

Mangfold og inkluderingMangfold og inkludering

Livsmestring hele livetLivsmestring hele livet

Sikker, effektiv og 
bærekraftig kommune
Sikker, effektiv og 
bærekraftig kommune



PLANSYSEMET I NORD-ODAL
Nord-Odal kommune har mange gjeldende planer. 
Plansystemet med ulike typer planer og sammenhengene 
mellom dem er illustrert i figuren ved siden av.

Som figuren viser består kommunens plansystem av flere 
plantyper. I planstrategien prioriterer kommunestyret hvilke 
kommunedelplaner, temaplaner/strategier og arealplaner vi 
skal utarbeide for å nå kommuneplanmålene. Alle tematiske 
planer (ikke arealplaner) har handlingsdeler.

I den årlige økonomiplanprosessen med handlingsprogram 
prioriterer kommunestyret hvilke tiltak og satsingsområder 
som skal gjennomføres i fireårsperioden. En vellykket 
overgang fra vedtatte planer til handlingsprogram med 
økonomiplanen og gjennomføring, avhenger av at kommunen 
ikke har for mange planer samlet sett, og at hver plan ikke er 
for omfattende. Prioriteringer av tiltak tilpasset de 
tilgjengelige ressursene skjer i den årlige utarbeidelsen og 
vedtak av handlingsprogram med økonomiplan.

Et planarbeid skal som hovedregel ha sitt utgangspunkt i 
planstrategien, men kommunestyret kan også fatte vedtak om 
andre strategi- eller planoppgaver. Alle tematiske strategi-
/planprosesser starter med et mandat som utdyper 
vurderingene rundt det aktuelle strategi-/planbehovet.



Kommunedelplaner

•Oppvekstplan (vedtatt 2011, skulle vært 
rullert)

•Helse og omsorgsplan (oppstart 2020. 
Planprogram på høring)

Kommunedelplaner areal

•Kommunedelplan Sand sentrum (Planarbeid 
ikke startet, anbefales utsatt)

Temaplaner

• Eierstrategi bygg og anlegg 2018-2019 (vedtatt 2017) rullert 2019?.
• Arkivplan og internkontroll* Årlig. (vedtak vår 2021)
• Strategiplan for likestilling (ikke påbegynt)
• Boligsosial handlingsplan 2019-2022*

• Miljø og klimastrategi, lokal versjon. Vedtatt 2018
• Energi og miljøplan 2008 -2012*
• Strategisk næringsplan 2018-2021
• ROS-analyse (revidert 2019)
• Overordnet beredskapsplan (rullert 2018)*
• Trafikksikkerhetsplan 2012 -2016 (revidert 2018?)
• Handlingsplan vann avløp (VA) (revidert 2019?) Finner ikke
• Eierskapsmelding *(2016)

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020
• Folkehelseplan (ikke påbegynt)
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan (rullert 2018?)
• Handlingsplan for integrering av flykninger (rullert 2018?)

• IKT strategi skole, SFO og barnehager (2018) Finner ikke dok!
• Plan for tverrfaglig forebyggende arbeid barn unge (ikke påbegynt)
• På vei fra barnehage til skole (Revidert 2011)
• Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2027 (rullert 2019)*
• Kulturminneplan. planprogram vedtatt i 2015 (Ikke påbegynt. Vedtak 2021)

Område detaljregulering

• Reguleringsplan Sand sentrum (2018)
• Reguleringsplan Granerud industriområde (2016) 
• Reguleringsplan Garvikåsen (2019)
• Reguleringsplan Mellem-Vik (2020)
• Reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt (2107)
• Utbedring FV24 (2016)
• Sand Nord (Mapei) (2017)

• MTA plan Odal vindkraft 

• Se alle planer i PLANDIALOG

• Behov:
• Reguleringsplan Brurhella
• Reguleringsplan Korsholen
• Sollia
• Bråtehøgda

REGIONALE PLANER
• Veteranplan for 

Kongsvingerregionen
• Arealstrategi for 

næringsområder
• Næringsstrategi for 

Kongsvingerregionen 
• Plan for idrett og fysisk 

aktivitet i 
Kongsvingerregionen

• Regional miljø- og 
klimastrategi

• Reiselivsstrategi for 
Kongsvingerregionen 
Regional 
innkjøpsstrategi

• Storsjøplanen
• Vestmarkaplanen

Kommuneplan
Samfunnsdel *(2019 - 2031)

Arealdel * (2006) Foreslås rullert 2024

Planstrategi*
2017 -2020  Rullerer (neste 

2021-2024)

Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan * 

Årsrapport *

FYLKESPLANER
• Innlandsstrategien

SELSKAPER
• GIVAS
• GIR
• GIV
• Kommuneskogen KF
• Ny vekst og 

kompetanse AS

NAV
Vertskommune 
og oppgave-
samarbeid

R&A

E&S

H&O

O&K

* Lovpålagt. 
Fet skrift; plan vedtatt

PLANSYSEMET I NORD-ODAL



NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER
Regjeringen
Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventinger til 
regional og kommunal planlegging for å fremme bærekraftig utvikling i 
hele landet. De nasjonale forventningene skal blant annet følges opp 
i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og 
planer. I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 
2019-2023 peker regjeringen ut fire store u ordringer:  
• Å skape et bærekra ig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet 

en offensiv klimapoli kk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekra ig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 
I tillegg er det en rekke lover og statlige planretningslinjer som 
legger føringer for den kommunale planleggingen og som kan gi grunnlag 
for innsigelser.  
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 
byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima-
og miljøvennlige transportformer.
Regjeringen mener det er viktig at hovedtyngden av handelsvirksomhet, 
boligbygging og arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter lokaliseres 
innenfor tettsteder som defineres og avgrenses gjennom kommunal 
planlegging. Det vil kunne bidra til utvikling av levedyktige by- og 
tettstedssentre og lokalsamfunn og styrke knutepunktene på 
kollektivaksene. Det er viktig at det i det enkelte tilfelle vurderes å legge til 
rette for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i 
bruk, slik at jordbruksareal og viktige natur- og friluftsområder ikke blir 
omdisponert når det finnes alternativer.

For inneværende periode forventer regjeringen at kommunene legger FNs 
bærekraftsmål til grunn for sin planlegging.
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-
2023 finnes her.

Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune ble etablert 01.01.2020. Planstrategien for det 
nye fylket har fått tittelen «Innlandsstrategien 2020-2024». Arbeidet tar 
sikte på vedtak høsten 2020.
Innlandet har som ambisjon å ta en ledende posisjon innen teknologi, 
landbruk og reiseliv.  
Fylkeskommunen ønsker videre at fylkestinget skal vedta fire 
satsingsområder for innlandssamfunnet de neste fire årene:  
• Innbyggere 
• Innovasjon 
• Infrastruktur 
• Inkludering  
Kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien finnes her.
Innlandsstrategien skal beslutte hvilke regionale planer som skal 
utarbeides. Det er foreslått fire nye regionale planer i strategien:
Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse: Målet er å 
legge til rette for nyskaping og sikre at vi har innbyggere med rett 
kompetanse for å skape verdier.
Regional plan for det inkluderende Innlandet: Målet er å videreutvikle 
aktive lokalsamfunn, bidra til bred deltakelse i samfunnet og gode 
møteplasser for å legge grunnlaget for blant annet god livskvalitet. Planen 
må bidra til å løse viktige utfordringer i tett samarbeid med kommunene, 
staten og andre aktører.
Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og solid 
infrastruktur: Planen skal ivareta et komplekst felt der mange aktører må 
samarbeide for å sikre Innlandet i en fremtid med skiftende trusselbilder, 
store klimaendringer og en befolkning som flytter mye på seg.
Regional plan for klima, miljø og arealbruk: Målet er blant annet å legge 
til rette for mer helhetlig og bærekraftig arealbruk i Innlandet. Dessuten er 
det et mål å utvikle tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.



FNS BÆREKRAFTSMÅL
Nord-Odal kommune har i sin samfunnsplan 
prioritert følgende:
• Kompetanse og utvikling FN 4,8,12
• Levende og attraktive tettsteder FN 

9,11,13Mangfold og inkludering FN 1, 4,10
• Livsmestring hele livet FN 3,4,1
• Sikker, effektiv og bærekraftig kommune FN 

9,11,13

FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 
2030.  Målene trådte i kraft i januar 2016.  
FNs medlemsland er enige om 
17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.  
Se alle målene.

Arbeidet med kommunens samfunnsplan og 
den kommunale planstrategien er benyttet 
som en anledning til å jobbe med FNs 
bærekraftsmål.



BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOSETTING
Utvikling og sammensetning
Nord-Odal sin  andel av det totale folketallet i Norge blir  stadig mindre.  I hele 
perioden har det vært et fødselsunderskudd. Det er innflyttingen som bidrar til 
folketilveksten i kommunen.
I Kongsvingerregionen er det i siste 10 års periode Sør-Odal som har hatt størst 
folketilvekst, deretter kommer Nord-Odal og Kongsvinger. De øvrige kommunene 
har hatt en negativ befolkningsutvikling. Denne utviklingen kan ha sammenheng 
med Odalskommunenes nærhet til viktige næringsområder i Oslo og Gardermoen.

I følge SSBs befolkningsframskrivinger (middels nasjonal vekst) vil det bo 5 498 
personer i Nord-Odal i 2040. Det er imidlertid et positivt scenario. Andre 
prognoser, som SBBs regionale framskrivinger for kommunene, tar hensyn til 
tendensen til sentralisering og viser at befolkningen i Norge vokser med 11 
prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk. Nord-
Odal er en av 140 kommuner som følge denne prognosen er ventet å få nedgang i 
folketallet. I følge denne prognosen vil det bo 4 829 innbyggere i Nord-Odal i 
2030, som betyr 200 færre innbyggere de neste ti årene. 

Forsørgerbyrden 

Forsørgerbyrden viser forholdet mellom antall personer i aldre der det er vanlig å 
arbeide og antall personer i aldre der det ikke er vanlig å arbeide. Den uttrykkes 
tallmessig som forholdet mellom antall forsørgede og antall forsørgere, dvs. hvor 
stor prosentandel befolkningen under 20 år og over 66 år utgjør av befolkningen 
mellom 20 år og 66 år. 

Basert på den optimistiske prognose vil andelen personer i aldersgruppen 20-66 år 
synke fra 58% til 53%.Andelen personer over 67 år øker fra 22% til 30% i 2040.

Det ser ut som forsørgerbyrden i begge scenarier kan sammenfattes med at det 
blir færre i arbeidsdyktig alder til å forsørge et økende antallflere eldre borgere.

Gjennom rapporten «Regional analyse for Glåmdal 2014» utarbeidet av 
Telemarksforskning går det fram at prognosen til SSB synes for optimistisk og at 
antall innbyggere i regionen vil fortsette nedgangen dersom det ikke settes inn 
tiltak.
De siste 10 årene har alderssammensetningen endret seg slik at det nå er flere 
som er over 45 år, enn de som er under. Størst økning er det i aldersgruppene over 
67 år hvor økningen fra 2006 er på 14 %.

Befolkningens gjennomsnittlige alder har steget i de aller fleste kommuner og 
regioner etter år 2000. På landsbasis har gjennomsnittsalderen økt fra 38,2 år i 
2000 til 39,3 år i 2013. I Nord-Odal kommune har gjennomsnittsalderen økt fra 
42,6 år i 2000 til 44 år i 2015 

Endret bosettingsmønster
I perioden fra år 2000 fram til 2019 viser bosettingsmønsteret at det er en tendens 
til at flere velger å bosette seg i tettstedene framfor spredt. Skal Nord-Odal 
bosette nye innbyggere og samtidig hindre at ungdom flytter ut, kreves et  variert 
boligtilbud . 

Boligetterspørselen kommer både fra innflyttere og eksisterende innbyggere. Vi 
ser en tendens til at yngre par/familier ønsker å etablere seg i enebolig, og at eldre 
vil ha en enklere og mer lettstelt bolig. 

Det er de siste årene etablert en rekke leiligheter som møter behovene til de eldre 
boligkjøperen. Samtidig er det lagt til rette for at unge par og barnefamilier i 
etableringsfasen, blant annet gjennom utvidelse av Garvikåsen og regulering av 
Mellem-Vik til boligformål. Ungdom flytter ofte på seg i forbindelse med 
utdanning og ungdomstid, og det blir viktig å få disse tilbake når de skal etablere 
seg. 

Stedsutvikling, som også omfatter gode bomiljø, er en betydningsfull faktor både 
med tanke på næringsutvikling og sosial og kulturell trivsel. I kommunesenteret 
Sand har knapphet på arealer bedret etter at deler av Sandsjordet har litt 
omregulert til boligformål. 

Sentralisering er en gjennomgående nasjonal trend, og derfor bør eksisterende 
sentrumsbebyggelse i Sand gjennomgås med tanke på fortetting.



SYSSELSETTING OG NÆRINGSLIV
Det er ca. 3000 personer i alderen 20-66 år i Nord-Odal og 
1045 personer over 67 år. Det tilsier at tallet arbeidsdyktig per 
eldre er 2,7. Dette er lavt, på landbasis er tallet 3,8. 
En annen utfordring for Nord-Odal er at bare vel 70 % av de i 
arbeidsdyktig alder er sysselsatt. Prognosene for den videre 
utvikling går i negativ retning for hele regionen, og dette er 
trenden også i resten av landet. Nedgangen i andel personer i 
yrkesaktiv alder i forhold til andel eldre, vil trolig bli en 
utfordring både for personellsituasjon i helse- og 
omsorgssektoren, og for verdiskaping og velferdsutvikling.
Store deler av arbeidslivet har endret seg ved at det er langt 
større fleksibilitet med hensyn til tilstedeværelse og 
fjernjobbing. Utbygging av bredbånd og mobilnett er 
avgjørende for å ta i bruk mulighetene innenfor ny teknologi. 
Denne type arbeid forutsetter imidlertid også høyere 
utdanning. 
Pendlingstid på inntil 1 time benyttes ofte som en yttergrense. 
Erfaringen viser at viljen til å pendle påvirkes både av 
individuelle faktorer som utdanningsnivå, og hvilke 
transportmuligheter som er tilgjengelig. Det er langt flere som 
pendler ut fra Nord-Odal enn inn til Nord-Odal. For 
stedsutvikling er dette negativt, da arbeidstakeren ofte gjør 
innkjøp av varer og tjenester i arbeidskommunen fremfor i 
bostedskommunen. Det er derfor viktig å stimulere til 
etablering av flere arbeidsplasser i regionen. 

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet 
og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, 
arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal 
økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019. 



LEVEKÅR OG FOLKEHELSE
• Folkehelseprofilen viser at kommunen har klare 

utfordringer i forhold til landet som helhet.  Andelen 
eldre over 80 år i 2020 er to prosentpoeng høyere enn 
landsgjennomsnittet. Forventet levealder er nesten to år 
lavere enn landsgjennomsnittet. 

• Andelen med videregående eller høyere utdanning er 
lavere i kommunen i landet. 71% har VGS eller høyere 
utdanning mot 80% landsnivå. Dette henger sammen 
med at kommunen har mange eldre innbyggere.

• Mange har lav inntekt/står utenfor arbeidsliv: 22% får 
stønad til livsopphold mot 16% på landsnivå. 

• Uheldig helsetilstand; Gjennomsnittlig levealder en del 
lavere enn landsgjennomsnitt. Hele 13% av kvinner 
røyker mot 5% på landsgjennomsnitt, og 35% av 17-
åringer har overvekt mot 23% på landsnivå. 212/1000 
har psykiske symptomer/lidelser mot 154/1000 
landsnivå (Omsatt til kommunens tall; 1060 personer)

• Å håndtere disse utfordringene krever tverrsektoriell 
tankegang, ettersom det er svært mange faktorer som 
påvirker folkehelsa



MILJØ OG KLIMA
FNs klimapanel slår fast at det meste av den globale 
oppvarmingen er menneskeskapt. Siden førindustriell tid er 
verden blitt om lag 0,8 grader varmere. Oppvarmingen ventes 
å fortsette utover i dette århundret og medfører økt risiko for 
ekstremvær, mer nedbør, oversvømmelser og havforsuring.

Klimaendringene endrer levegrunnlaget for mange. De 
fattigste landene er mest utsatt. Men klimaendringer rammer 
også Norge. Nedbøren i Norge har økt med om lag 20 prosent 
de siste hundre årene, og nedbøren er blitt mer intens. Dette 
skaper blant annet økt risiko for flom, og påvirker 
matproduksjonen. Det er ventet at klimaendringene vil prege 
Norge og verden i økende grad framover. Klimatilpasning 
handler om å forebygge for å håndtere de konsekvenser 
klimaendringene fører til, samtidig som det må arbeides med 
omstilling for å redusere klimautslippene. 

Kommunen kan gjennom arealplanleggingen styre ny 
utbygging og infrastruktur til områder som er mindre sårbare 
for klimaendringer, samtidig som det kan legges til rette for 
mindre transportbehov og andre tiltak for å redusere utslipp.  
Nord-Odal kommune har behov for å rullere «Energi og 
miljøplan».  Det er foreslått og utarbeide en regional strategi 
for energi og klima.

Åpent område; 
6,54; 1 %

Innsjø; 
31,84; 6 %

Elv med tørrfall; 
0,89; 0 %

Myr; 25,81; 5 %

Skog; 414; 82 %

Dyrket mark; 
27,83; 6 %

By- og tettbebygd
område

0,84; 0 %

Industriområde
0,2: 0 %

Annet; 0,18; 0 %

Arealfordeling i Nord-Odal. Kilde: Statens kartverk



KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER
Hvordan kan offentlig sektor utvikle seg fram mot 2040?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennomført 
en strategisk framsynsprosess. Følgende drivkrefter er ansett som å ha 
størst påvirkning på offentlig sektor og å være relativt sikre, dvs. at 
utviklingen går i én retning:
• Moderat befolkningsvekst og flere eldre
• Mindre økonomisk handlingsrom i offentlig sektor
• Rask teknologisk utvikling
• Klimaendringer, klimarisiko og miljøspørsmål som påvirker 

samfunnet
• Grunnleggende menneskelige behov for trygghet og tilknytning 
• Mangel på kompetent arbeidskraft

Drivkreftene påvirker hverandre og det er klare avhengigheter mellom 
dem.
Uførhet og ensomhet er utfordringer Norge står midt oppe i. Andelen 
uføretrygdede i befolkningen mellom 18 og 67 år var ved utgangen av 
2018 på 9,6 prosent.
Utviklingen ser ut til å gå i retning av behov for et bredere sett av 
kompetanser. Evnen til å erverve ny kompetanse blir viktigere, og 
arbeidstakere må kunne håndtere et mer teknologiintensivt arbeids-
og samfunnsliv.
Økningen i antall eldre vil gi økt etterspørsel etter kompetanse i pleie-
og omsorgstjenester. Med lav vekst i befolkningen i arbeidsfør alder 
mange steder i landet, vil konkurransen om arbeidskraften mellom 
sektorer og mellom regioner øke.

.

Stortingsmeldingen basert på framsynsprosessen ble lagt frem juni 2020 
og foreslår blant annet følgende hovedgrep for innovasjon i offentlig 
sektor: 
• jobbe for at rammebetingelsene for offentlig sektor gir 

handlingsrom og insentiver for innovasjon
• legge til rette for at offentlig sektor utnytter mulighetene 

digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon.
• støtte ledere i å bygge kultur for innovasjon som er preget av 

nysgjerrighet, åpenhet og mot
• systematisere og spre erfaringer fra ulike former for samarbeid 

om innovasjon på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, 
næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn

• etablere et program for samarbeid mellom offentlig sektor og 
oppstartsselskaper, og styrke virkemidlene for innovative 
anskaffelser

• videreutvikle metodikk, kompetanse og veiledning om 
gevinstrealisering av innovasjon, legge til rette for at gevinster av 
innovasjon synliggjøres og realiseres i form av bedre tjenester og 
budsjettbesparelser, og jobbe mer systematisk med spredning av 
løsninger og erfaringer

For at Nord-Odal kommune skal kunne møte fremtidens utfordringer er 
det avgjørende med kontinuerlig forbedring og videreutvikling av 
dagens tjenesteløsninger. 

Samtidig må det utvikles nye og radikale løsninger i tett dialog og 
samhandling med innbyggere, lokalsamfunnet og nabokommuner. 
Det er viktig at alle i møte med kommunen skal oppleve å bli sett, hørt 
og tatt på alvor. Praksisendring og innovasjon må bli en del av 
hverdagen for våre medarbeidere og innbyggere.



KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Nord-Odal kommunes som arbeidsplass er i konkurranse med  en 
rekke andre offentlige og private arbeidsgivere i regionen. Det er 
ingen selvfølge for en utkantkommune å tiltrekke seg nødvendig 
spisskompetanse.
I følge Åshild Engerdal, avdelingsdirektør i Direktoratet for 
forvaltning og IKT (Difi) er følgende viktig for å være en attraktiv 
arbeidsgiver i 2020:

Virksomheten må ha tydelige mål, og bruke medarbeidernes 
kunnskap og evner for å nå målene.
Det oppleves som meningsfullt å jobbe for å bidra til et større mål 
utenfor seg selv. En arbeidsgiver som skaper mening i 
arbeidshverdagen og bruker ansattes kompetanse for å oppnå mål, 
tiltrekker seg derimot dyktige folk.

Virksomhetens ledere må ha høy relasjonell kompetanse 
Relasjonell ledelse dreier seg om å snakke med og jobbe sammen 
med egne ansatte. Det er i dialogen lederen viser retning, gir 
rammebetingelser og gir handlingsrom. Ledere som ikke ser egne 
medarbeidere, som ikke følger opp og har dialog i 
arbeidshverdagen utøver ikke god ledelse og virker ikke 
tiltrekkende på kunnskapsmedarbeidere.

Virksomheten må følge arbeidslivets spilleregler
En arbeidsgiver som ikke følger de sentrale spillereglene i norsk 
arbeidsliv framstår som lite attraktiv. Ingen har lyst til å jobbe på en 
arbeidsplass hvor man ikke følger reglene for overtid, permisjoner 
eller ferie. Det å følge lover og tariffavtaler som regulerer 
arbeidslivet og styringsretten, er tillitsvekkende for en 
kunnskapsmedarbeider.



SATSINGSOMRÅDER

Kompetanse og utviklingKompetanse og utvikling

Levende og attraktive tettstederLevende og attraktive tettsteder

Mangfold og inkluderingMangfold og inkludering

Livsmestring hele livetLivsmestring hele livet

Sikker, effektiv og bærekraftig 
kommune
Sikker, effektiv og bærekraftig 
kommune

S t r a t e g i s k e



KOMPETANSE OG 
UTVIKLING

Regionrådet vedtok i 2016 en regional Næringsstrategien. Den har vært 
førende for utviklingsarbeidet i planperioden 2016-2020 og vi har i dag flere 
resultater å vise til basert på målrettet arbeid på tvers av næringslivet, 
kommunene (politisk ledelse og administrasjonen), høgskolestiftelsen, 
Klosser Innovasjon og næringshager: 
Høsten 2020 ble strategien revidert med fokus på følgende områder for bidra 
til vekst i regionen: 

– Prioriterte satsningsområder; bioøkonomi, industriutvikling, logistikk, 
bygg og anlegg og kunnskapsintensiv tjenesteyting 

– Bærekraftig næringsutvikling
– Handlekraftige og effektive kommuner
– Samferdsel og markedstilpassede næringsarealer 
– Relevant kompetanse og FoU
– Kompetanserekruttering og omdømmebygging 
– Sterke allianser og samarbeid om felles mål

Kompetanse, næring og arbeid er en viktig del av kommuneplanens 
samfunnsdel og har blitt godt innarbeidet i denne. 
I forrige periode utarbeidet vi en lokal næringsstrategi. Anbefalingen i år vil 
være å lage en lokal handlingsplan som bygger videre på strategien for å 
stimulere til bedriftsetablering, sysselsetting og økonomisk vekst. 

S t r a t e g i s k  s a t s i n g s o m r å d e



I 2028 er det:

1
Etablert flere arbeidsplasser i regionen

2
Flere sysselsatte med høyere utdannelse 

og flere sysselsatte totalt

3
Vekst i de strategiske satsingsområdene 

bioøkonomi, industriutvikling, logistikk, bygg og 
anlegg og kunnskapsintensiv tjenesteyting 

4
Bedre balanse mellom inn/ut-pendling

5
Reduserte klimagassutslipp

6
Flere som tar høyere utdanning

KOMPETANSE OG 
UTVIKLING

Planbehov
• Bredbåndstrategi
• Regional næringsstrategi
• Lokal handlingsplan næring
• Regional plan næringsarealer
• Oppvekstplan



LEVENDE OG ATTRAKTIVE 
TETTSTEDER

S t r a t e g i s k  s a t s i n g s o m r å d e

Faktorer av betydning for bosetting er blant annet arbeidsplasser i regionen, god 
kommunikasjon og et godt servicetilbud i kommunen. I følge SSB og 
Telemarksforskning kommer tendensen til sentralisering å forsterke seg i årene 
som kommer. Dette er med på å underbygge behovet for å fortette og styrke 
kommunesenteret i en kommune som Nord-Odal.

En forutsetning for et levende tettsted er at det er et boligmarked med 
tilgjengelige boliger i ulike prisklasser og størrelser i eller i nærheten av sentrum.  
I dag er det kun ca 30% av boligene i kommunen som ligger i tettbygde strøk. 
Hovedtyngden av bosettingen er dermed utenfor tettstedene, noe som bidrar til 
økte infrastrukturkostnader. Det er i dag rundt 30 ledige kommunale tomter 
spredt rundt i kommunen. 

Gjennom stedsutviklingsprosjektet og videreføring av dette har det skjedd en 
positiv utvikling i Sand sentrum. Dette understøttes av økning av 
detaljomsetningen i kommunen. Nord-Odal kan i 2020 se resultatene av en 
rekke spennende prosjekter som vil være med på videreutvikle Sand i en positiv 
retning.

Andre viktige faktorer for bo-attraktivitet er kommunikasjon, gode basistjenester 
som barnehager, skole og helse/omsorgstilbud, kultur, idretts- og 
sesongpregede aktiviteter.



I 2028:

1
Er Sand sentrum fortettet med bolig 

og næring

2
Har innbyggertallet økt

3
Er det flere unge/barnefamilier

4
Er det et bredere handels- og servicetilbud

5
Er det mindre handelslekkasjer

6
Er det flere turister/besøkende

7
Er det mindre bilbruk

LEVENDE OG 
ATTRAKTIVE 
TETTSTEDER Planbehov

• Kommuneplanens areal- og samfunnsdel
• Kommunedelplan Sand
• Reguleringsplan Sand sentrum
• Kulturminneplan
• Kulturplan
• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og  anlegg 
• Boligsosial handlingsplan
• Regional næringsstrategi med lokal handlingsdel
• Regional klima og miljøplan med lokal handlingsdel



S t r a t e g i s k  s a t s i n g s o m r å d e

Barns utvikling og helse påvirkes av foreldres levekår, utdanning og muligheter på 
arbeidsmarkedet. Nord-Odal har en relativt stor andel uføretrygdede 
sammenlignet med andre kommuner og landsgjennomsnitt. Sammen med 
arbeidsavklaring og sosialhjelpsmottakere utgjør dette nesten 30% av gruppen 
arbeidsfør alder (19-67 år).  

Levekår og samfunnsforhold som påvirker folks helse tar tid å endre. Det er 
derfor viktig å ta med disse problemstillingene inn i arbeidet med 
samfunnsdelen, men også i andre planer som utarbeides der dette er relevant. 

Alle kommunens innbyggere er unike, og skal ha like muligheter for deltakelse i 
arbeidsliv og kulturelle aktiviteter uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder, legning, 
fysiske, og/eller psykiske utfordringer. Som en grunnleggende verdi skal alle gis 
mulighet til å være med og bidra til fellesskapet ved å bidra med sine ressurser. 
Kommunen bør fremstå som åpen og inkluderende slik at alle har mulighet til å 
delta på de aktiviteter de ønsker. For å inkludere skal det arbeides for å fjerne 
barrierer som hindrer deltakelse, anerkjenne verdiene i ulike kulturer og se 
muligheter fremfor begrensninger.  

MANGFOLD OG 
INKLUDERING



I 2028 :

1
Er flere i aktivitet i arbeid eller under 

utdanning

2
Har alle mulighet til å delta i aktiviteter 

uavhengig av økonomi

3
Er det flere innbyggere med ulike 

nasjonaliteter som alle deltar aktivt i 
lokalsamfunnet

4
Har kommunen fortsatt et rikt frivillig 

kulturliv og mange aktive frivillige 
organisasjoner

MANGFOLD OG 
INKLUDERING

Planbehov
• Kommuneplanens samfunnsdel
• Helse- og omsorgsplan
• Folkehelseplan
• Oppvekstplan 
• Boligsosial handlingsplan
• Rusmiddel-politisk handlingsplan
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
• Kulturplan
• Plan for tverrfaglig forebyggende arbeid for barn 

og unge
• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og  

anlegg 



S t r a t e g i s k  s a t s i n g s o m r å d e

Det offentlige har et sterkt ansvar for de forholdene som er avgjørende for 
hvordan samfunnet utvikler seg og hvordan folkehelsen påvirkes. Et 
suksesskriterium for å mestre sitte eget liv er å ha god helse.  

Fra man blir født til man dør, står hvert menneske overfor nye utfordringer hver 
eneste dag. Det er det enkelte individ som er ansvarlig for eget liv, men det kan i 
enkelte perioder inntreffe utfordringer som gjør hverdagen ekstra vanskelig. I 
slike faser vil tilgang til rådgivings-, støtte- og veiledningstjenester være viktig, 
slik at innbyggeren kan iverksette tiltak så tidlig som mulig. Målet om tidlig og 
riktig innsats gjelder innenfor alle tjenesteområder. 

Trygghet i forhold til egne evner vil være avgjørende for å kunne mestre eget liv. 
En slik trygghet vil det bli tilrettelagt for gjennom blant annet trygge 
oppvekstsvilkår gjennom barnehagetilbud, skoletilbud, SFO og  fritidsaktiviteter, 
mulighet for å kunne være i aktivt arbeid, mulighet for at alle har et eget hjem 
og at alle føler at de er en del av et fellesskap.

LIVSMESTRING 
HELE LIVET



I 2028 :

1
Har folkehelsen blitt bedre

2
Er tidlig innsats sentralt virkemiddel inne 

kommunens tjenesteområder 

3
Er det flere som fullfører videregående 

utdanning

4
Er det flere lærlingeplasser i regionen

5
Har de eldre en boform og hjelp som er 

tilpasset livssituasjonen

6
Har alle et aktivitetstilbud tilpasset 

livssituasjonen

LIVSMESTRING 
HELE LIVET

Planbehov
• Kommuneplanens samfunnsdel
• Folkehelseplan
• Helse- og omsorgsplan 
• Oppvekstplan 
• Boligsosial handlingsplan
• Rusmiddel-politisk handlingsplan
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og  anlegg 
• IKT-plan skoler og barnehager



SIKKER, EFFEKTIV OG 
BÆREKRAFTIG KOMMUNE

S t r a t e g i s k  s a t s i n g s o m r å d e

Kommunens aktiviteter og driftsnivå er høy målt opp mot de økonomiske rammene. 
Driften er krevende innenfor dagens økonomiske rammer. Spesielt gjelder dette ved 
økte behov og flere brukere innenfor de rettighetsbaserte tjenestene som brukerstyrt 
personlig assistanse, ressurskrevende brukere, barnevern og sosialbidrag. Vi må derfor 
ha fokus på nye innovative løsninger, effektivisering, inntektsmuligheter og andre 
nødvendige tiltak for å tilpasse driften til de økonomiske rammene. 

Kommunen har en viktig rolle i beredskapsarbeidet. Kommunen har nylig utarbeidet 
en ny risiko- og sårbarhetsanalyse og fått gjennomført en beredskapsanalyse og på 
den bakgrunn utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsarbeid er imidlertid et 
kontinuerlig arbeid og planverket må stadig oppdateres og det må gjennomføres 
øvelser. 

Etter en mangeårig trend med reduksjon i utslipp av klimagasser nasjonalt, økte 
utslippene i 2015 med i underkant av 0,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
sammenlignet med 2014. Det er hovedsakelig oppgang i karbondioksidutslipp fra olje-
og gassutvinning og industri som er grunnen til økningen nasjonalt (kilde: SSB). Det er 
naturlig at Nord-Odal kommune er med og bidrar til å nå de nasjonale- og regionale 
målene om å kutte i klimagassutslippene. Dette har betydning for blant annet 
arealplanlegging, samferdselspolitikk og samferdselspolitikk. 

Klimatilpasning handler om å forebygge for å håndtere de konsekvenser 
klimaendringene fører til. Kommunen kan gjennom arealplanleggingen styre ny 
utbygging og infrastruktur til områder som er mindre sårbare for klimaendringer. 



I 2028 :

1
Har vi en sunn kommuneøkonomi

2
Er vi en attraktiv arbeidsplass

3
Har vi tatt nye digitale muligheter i bruk

4
Har vi redusert klimagassutslippene

5
Har vi utviklet innovative løsninger 

6
Har vi fornøyde innbyggere

7
Har vi fornøyde næringsdrivende

8
Har vi en god beredskap

SIKKER, EFFEKTIV 
OG BÆREKRAFTIG 

KOMMUNE

Planbehov
• Kommuneplanens samfunnsdel
• Regional miljø- og klimastrategi
• Handlingsplan vann- og avløp (GIVAS)
• Beredskapsplan
• Miljø og klimaplan, lokal



VURDERING AV KOMMUNEPLANER, AREAL
Kommuneplanens arealdel
Arealdelen ble vedtatt av Nord-Odal kommunestyre i 2006, og er gjeldende i 
perioden 2006-2018 eller frem til neste rullering. I store trekk har arealdelen vært 
et godt styringsverktøy. Arealdelen har gitt godt rom for boligbygging, spredt 
boligbygging og fritidsbebyggelse. I forrige planperiode ble det regulert nye 
arealer for sentrumsutvidelse på Sand, nytt boligområde på Sand, utvidelse av 
Garvikåsen boligområde og nye industritomter på Granerud. Det er gjennom dette 
avklart nye arealer på viktige satsingsområder. Potensialet for utbygging som 
ligger i arealdelen og i regulerte områder er fortsatt stort og det er ikke avgjørende 
for videre utvikling at arealdelen revideres. 

Regulerte boligområder
Av de regulerte boligområdene er det ubebygde tomter i Austvatn, Mo, Sand og 
Bruvoll. Antall regulerte boligtomter i disse områdene er stort og det vurderes til å 
være tilstrekkelig i planperioden. Det er imidlertid et behov for en gjennomgang 
av gamle reguleringsplaner med tanke på å oppdatere plan og bestemmelser. 
Dette vil forenkle saks- og utbyggingsprosessen og dermed være et bidrag til å 
skape vekst og utvikling. Utover de regulerte boligområdene er det et stort antall 
områder avsatt til spredt boligbygging i kommunen. Dette gjør at etablering av nye 
boliger også kan realiseres utenfor tettstedene.

Fritidsbebyggelse
Det er avsatt åtte områder for fritidsbebyggelse i arealdelen. I tillegg er det 
regulert for fritidsbebyggelse på Sandvik (Odølingen hyttefelt). Det er således et 
betydelig antall områder i arealdelen hvor det er rom for fritidsbebyggelse. Det er 
imidlertid et behov for å endre reguleringsplan for Bråtåhøgda hytteområde 
dersom det skal legges til rette for selveiertomter. 

Sand sentrum
Reguleringsplan for sentrum ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Med dette 
er det lagt til rette for anslagsvis 150 boenheter, samt nye arealer for 
forretning/sentrumsbebyggelse. Behovet for regulerte områder vurderes derfor til 
å være dekt i planperioden.

Arealer for industri
Reguleringsplan for utvidelse av Granerud industriområde ble vedtatt av 
kommunestyret 26.06.2018. Det er gjennom reguleringsplanen regulert ca 300 daa 
til industriformål. Behovet for industriarealer i kommunen er dekt for 
planperioden.

Det er de senere år tatt store grep med tanke på å legge til rette for vekst og utvikling. Regulering 
av sentrumsarealer, boligarealer og industriarealer har gjort at vi nå er godt dekket for årene som 
kommer. Hovedfokuset må nå være å realisere de planene som er lagt. 

Kommuneplanens arealdel er gammel og moden for revisjon av den grunn. Rådmannen mener 
imidlertid at handlingsrommet som ligger i arealdelen er stort nok til å dekke behovet i 
planperioden, og at arealdelen fortsatt gir et godt styringsverktøy. En revisjon vil kreve innkjøp av 
tjenester eller ytterligere ressurser internt. En slik planprosess vil erfaringsmessig ta mellom to og 
tre år, og ha en kostnad som estimeres til å være rundt en million. Rådmannen mener det er 
forsvarlig og formålstjenlig å avvente rullering av arealdelen til samfunnsdelen er rullert. Det 
foreslås derfor at samfunnsdelen rulleres i slutten av inneværende planperiode og at arbeidet 
med rullering av kommuneplanens arealdel påbegynnes i begynnelsen av neste. 

Arbeidet med Kommunedelplan for Sand sentrum ble igangsatt i 2014, men stoppet opp som 
følge av arbeidet med reguleringsplan for sentrum. Flere av de målsettingene som lå i arbeidet 
med kommunedelplanen ble oppfylt gjennom reguleringsplanen for sentrum, blant annet nye 
arealer til boligformål og næringsformål.  Dersom det i neste planperiode legges opp til å rullere 
arealdelen, ser ikke rådmannen behov for at det utarbeides en egen kommunedelplan for Sand 
sentrum. Da kan avklaringene tas gjennom arbeidet med arealdelen. En evt. videreføring av 
arbeidet med kommunedelplan for Sand sentrum vil kreve innkjøp av tjenester eller ytterligere 
ressurser internt. En slik planprosess vil ta mellom et og to år, og ha en kostnad som estimeres til 
å være mellom 400-500 tusen.

Nord-Odal kommune har mange områder som er regulert til utbyggingsformål og hvor 
potensialet som ligger i områdene ikke er realisert. I Garvikåsen boligområde ble det i forrige 
planperioden omregulert med tanke på å legge til rette for tomter som i større grad 
imøtekommer etterspørselen. Det er nå åpnet for salg, og etterspørselen etter tomter har vært 
stor. Forenklinger og endringer bør også gjøres for reguleringsplanene Brurhella, Sollia, 
Korsholen, samt for planene som ligger i områder rundt Sand sentrum. Gamle planer har 
bestemmelser, utforming og krav som ikke er i henhold til dagens lovverk og en ønsket utvikling. 
Forenklinger, oppdateringer og endringer vil kunne gi økt etterspørsel, tidsbesparelse i 
byggesaksbehandlingen og samtidig gjøre det enklere å få realisert nye byggeprosjekter. Arbeidet 
forutsettes gjennomført av administrasjonen uten konsulentbistand. Planarbeid knyttet til slike 
revideringer vil variere i omfang, men dersom en skal tallfeste kostnaden, så vil den ligge på 
mellom 200-400 tusen pr. plan ved kjøp av eksterne tjenester. 

På Bråtåhøgda hyttefelt ønskes det å gå fra festetomter til selveiertomter. Dette innebærer at 
planen må endres. Det er også her behov for å oppdatere bestemmelser og plankart uavhengig av 
en slik endring.  Arbeidet forutsettes gjennomført av administrasjonen uten konsulentbistand, 
kostnadene ved en slik plan vil være ca 300 – 500 tusen. 

Det forventes at det i innværende planperiode vil være stort arbeidspress knyttet til 
vindkraftverket. Det skal utarbeides reguleringsplan til skianlegget og det kan bli behov for 
reguleringsplan for etablering av trafikkavbøtende tiltak. Førstnevnte plan skal utarbeides av 
Nord-Odal idrettslag ved hjelp av konsulentbistand, men det må forventes bistand også fra 
administrasjonen i kommunen. Når det gjelder trafikkavbøtende tiltak, så ligger kostnadene 
knyttet til planlegging av disse på utbygger av vindkraftverket, men det vil her være 
administrasjonen i kommunen som må lede planarbeidet. 



VURDERING AV ØVRIGE KOMMUNEPLANER
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunen fikk i 2019 utarbeidet og vedtatt kommuneplanens  samfunnsdel. De 
strategiske satsingsområdene i samfunnsplanen er koordinert regionalt, og er 
knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Det er administrasjonens vurdering at 
hovedtrekkene i samfunnsplanen ikke bør justeres. Det anbefales imidlertid at det 
i planperioden evaluerer de målsettinger (KPI’er) som er vedtatt.

Oppvekstplan
Oppvekstplanen ble vedtatt i 2011 og har et tiårs perspektiv. Planen har ikke vært 
til revidering i perioden. Det er derfor naturlig at man i denne planperioden 
utarbeider en ny versjon. Planen kan utarbeides med hjelp av egne ressurser. I 
samme prosess bør man også se på plan for overgang mellom barnehage og skole, 
og IKT i skolen.

I lys av at det ansettes ny oppvekstleder, og at det er igangsatt et 
omstruktureringsprosjekt innen oppvekst, er det naturlig at det i løpet av 2021 
igangsettes et arbeid med å utarbeide en ny plan. Det er viktig at den nye planen 
er forankret i de relevante strategiske satsingsområdene i samfunnsplanen. 

Helse- og omsorgsplan
Nord-Odal kommune har ingen helse- og omsorgsplan, men arbeidet med å 
utarbeide denne ble igangsatt i 2020. Rådmannen forslår at den planlagte 
prosessen videreføres. I samme rundt er det naturlig å se på andre planer som 
hører inn under helse og omsorg, samt  knytte planene opp mo samfunnsdelen.

Boligsosial handlingsplan
En boligsosial handlingsplan er en plan som omhandler boliger og botiltak for 
grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde 
tilfredsstillende bolig på egenhånd. Planen rulleres hvert år.

Overordnet beredskapsplan
Formålet med denne planen er å gi en generell overordnet oversikt over 
beredskapsarbeidet i Nord-Odal kommune. Målene for beredskapsarbeidet angis med 
en oversikt over organisering av beredskapsarbeidet, samt kommunens oppgaver i 
forhold til andre myndigheter m.m. 

Øvrige sentrale planer
Det jobbes med å utarbeide en rekke regionale planer. Dette er gunstig med tanke på 
å koordinere strategisk fokus og spare ressurser. Det regionale planene følges av lokale 
handlingsplaner.

Idrett og fysisk aktivitet
Handlingsplan for idrett- og fysisk aktivitet er et politisk styringsdokument som skal 
være et redskap for kommunen for å nå sine mål innenfor idrett -og fysisk aktivitet. 
Planen er basert på Regional plan for idrett- og fysisk aktivitet 2017 -2027 og rulleres 
årlig.

Miljø og klima
Den regionale miljø og klimastrategien har som mål at kommuneorganisasjonene skal 
være klimanøytrale i 2025. Kongsvingerregionen (sivilsamfunn og næringsliv) skal være 
klimanøytrale i 2030.  
De overordnede strategiene er: 1.Kongsvingerregionenskal bidra til miljøvennlig 
infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa. 
2.Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av 
høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskapning basert på økt bruk av 
lokaleressurser  3.Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling 
som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig. 4.Kongsvingerregionen skal være et 
trygt sted med tanke på klimaendringer

Næringsstrategi for Kongsvingerregionen
Dette er en regional plan som revideres i 2020. Nord-Odal har laget en egen versjon 
tidligere, men anbefalingen nå er at det lages et vedlegg som er en lokal 
handlingsplan.



PRIORITERTE PLANOPPGAVER


