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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 næringsutvikling
• Levende og attraktive tettsteder
• Mangfold og inkludering
• Livsmestring hele livet
• Sikker, effektiv og bærekraftig kommune



Bærekraftsmålene
FNs mål for bærekraftig utvikling ble vedtatt i 2015, og tok dermed over for de 
tidligere tusenårsmålene. Bærekraftsmålene er en felles global arbeidsplan for 
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. Det er 
tilsammen 17 mål og 169 delmål. Selv om Norge, og dermed kommunene, også 
er forpliktet til andre viktige internasjonale avtaler som for eksempel 
barnekonvensjonen, er det valgt å fokusere på FNs bærekraftsmål. Dette fordi 
bærekraftsmålene har en gjennomgående sammenheng med alle 
satsingsområder i samfunnsdelen. I tillegg er dette et viktig steg for både 
kommunen og Kongsvingerregionens mål om å være Norges grønne hjerte. Les 
mer om bærekraftsmålene på: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som 
ligger til grunn for all planlegging i kommunen. Den består 
av arealdelen og samfunnsdelen. Som fremgår av 
illustrasjonen under, er samfunnsdelen direkte styrende for 
underordnede planer som kommunedelplaner, strategi- og 
handlingsplaner.



KOMPETANSE OG NÆRINGSUTVIKLING

Stimulere til bedriftsetablering, 
sysselsetting og økonomisk 
vekst
Ivareta og utvikle arbeidsplasser
Utnytte lokale ressurser 
Samarbeide tett med 
Kongsvingerregionen, andre 
kommuner, næringsliv og andre 
aktører
Legge til rette for god 
arealutvikling som ivaretar 
verdifullt kultur- og 
naturlandskap
Samarbeide med regioner i 
vekst, som Gardemo- og 
Hamarregionen.

Dette skal oppnås ved å:

Etablert flere arbeidsplasser i 
regionen
Flere sysselsatte med høyere 
utdannelse og flere sysselsatte 
totalt
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



I 2030:
Har innbyggertallet økt
Er Sand et levende tettsted med 
spennende butikker og variert 
botilbud
Er Mo et attraktivt bosted for unge 
og barnefamilier
Er grendene attraktive sosiale 
møteplasser 
Er det flere unge og barnefamilier
Er det et bredere handels- og 
servicetilbud
Er det mindre handelslekkasjer
Er det flere turister og besøkende
Har vi et bærekraftig 
kommunesamfunn med attraktiv 
og tilgjengelig grønnstruktur

LEVENDE OG ATTRAKTIVE TETTSTEDER

Utvikle attraktive arealer for 
private og næringsdrivende
Stimulere til attraktive tilbud i 
tettstedene
Satse på bærekraftig 
sentrumsutvikling
Opprettholde en sunn balanse 
mellom å utvikle tettstedene og 
ivareta spredt bebyggelse
Legge til rette for å opprettholde 
den sosiale aktiviteten i grendene
Bygge ut bredbånd i grendene
Samarbeide nært med resten av 
Kongsvingerregionen

Dette skal oppnås ved å:



MANGFOLD OG INKLUDERING

Er flere i aktivitet, arbeid eller 
under utdanning
Har alle mulighet til å delta i 
aktiviteter uavhengig av økonomi
Er det flere innbyggere med ulike 
nasjonaliteter som alle deltar 
aktivt i lokalsamfunnet
Har kommunen fortsatt et rikt 
frivillig kulturliv og mange aktive 
frivillige organisasjoner
Tilbyr kommunen rike og varierte 
kulturopplevelser 
Har Nord-Odal innbyggere som 
har innflytelse på, og deltar i 
lokalsamfunnet

I 2030:

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
Arbeide for å identifisere og 
redusere barrierer som hindrer 
deltakelse i lokalsamfunnet
Inkludere innbyggere i 
demokratiske prosesser 
gjennom grendemøter, sosiale 
medier og andre møtearenaer

Dette skal oppnås ved å:



LIVSMESTRING HELE LIVET

Har folkehelsen blitt bedre
Er det flere som fullfører 
videregående utdanning
Er det flere lærlingplasser i 
regionen
Har eldre en boform og hjelp 
som er tilpasset livssituasjonen
Har alle et aktivitetstilbud 
tilpasset livssituasjonen
Opplever alle innbyggere 
trygghet og at de har mulighet til 
selvrealisering

I 2030:

Arbeide kontinuerlig med 
folkehelse og folkehelsetiltak
Benytte tidlig og tverrfaglig 
innsats som et sentralt 
virkemiddel innen kommunens 
tjenesteområder
Sikre rett kompetanse for å 
ivareta en god kvalitet på 
kommunale tjenester
Samarbeide tett med 
næringslivet og andre 
samfunnsaktører
Legge til rette for at flere 
fullfører videregående utdanning

Dette skal oppnås ved å:



SIKKER, EFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG KOMMUNE

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

I 2030:

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
Basere beslutninger på 
forskning, erfaringer og 
innbyggernes kunnskap

Dette skal oppnås ved å:


