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Øvrige saksdokumenter:
Folkehelseprofilen for Stor-Elvdal: https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/folkehelse/storelvdal.pdf
Rådmannen tilrår formannskapet å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret:
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Stor-Elvdal kommune i perioden 2019-2040 legges ut
på høring og til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Behandling i Formannskapet - 16.01.2019:
Votering: Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet sin innstilling til kommunestyret:
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Stor-Elvdal kommune i perioden 2019-2040 legges ut
på høring og til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Behandling i Kommunestyret - 30.01.2019:
Votering: Formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 30.01.2019:
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Stor-Elvdal kommune i perioden 2019-2040 legges ut
på høring og til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Bakgrunn
Stor-Elvdal kommunes gjeldende kommuneplan hadde en tidshorisont fra 1998-2010 for
samfunnsdelen og fra 2005-2015 for arealdelen. I planstrategien for perioden 2012-2015 ble det
vedtatt at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skulle revideres. Arbeidet med rullering
av samfunnsdelen kom i gang først høsten 2016 og planprogrammet for kommuneplanens
samfunnsdel ble fastsatt 20.12.2017. Det tas sikte på at samfunnsdelen skal vedtas på siste møte før
sommeren. Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og høring av planprogram forventes
kunngjort i etterkant av kommunestyremøtet 13. mars 2019.
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, hjemlet i plan- og bygningsloven
kap. 11. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål,
interesser og oppgaver.
Kommuneplanens samfunnsdel tar for seg samfunnsmessige utfordringer som vil ha betydning for
kommunen i 20-årsperioden fram til 2040. I samfunnsdelen fastsettes overordnete målsetninger og
viktige retningsvalg for kommunen i planperioden. Dette gir føringer for alle ledd i
kommuneorganisasjonen. Samtidig synliggjør samfunnsdelen kommunens overordnede politikk for
kommunens innbyggere og øvrige aktører som kommunen samhandler med. Samfunnsdelen gir
videre føringer for kommuneplanens arealdel, og også for øvrig planarbeid i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal iht. plan- og bygningsloven legges ut til offentlig ettersyn i
minst 6 uker før den vedtas i kommunestyret.
Kort om prosessen og planen
Gjeldende kommuneplan har vært utgangspunkt, samtidig ser man at samfunnet er i kontinuerlig
endring og at det var behov for å vurdere om det var nye temaer som burde tas inn eller ut, samt se
om det er forhold som tilsier at temaer skal vektlegges annerledes enn tidligere.
Det har derfor vært arbeidet i temagrupper der målet har vært å belyse de forskjellige temaene og
komme fram til prioriterte satsningsområder. Rådmannens ledergruppe har fungert som
arbeidsgruppe og formannskapet har fungert som styringsgruppe. Det har vært viktig med bred
administrativ og politisk medvirkning og det har derfor i tillegg til administrative arbeidsmøter vært
brukt en dag på dialogseminar i april 2018 til gjennomgang og utvelgelse av temaer og
satsningsområder innenfor det enkelte tema. Resultatet av dette ble gjennomgått på
kommunestyremøtet i juni 2018 for ytterligere innspill. Planforslaget ble gjennomgått på
formannskapsmøte 28. november og innspill som kom fram under gjennomgangen er innarbeidet.
Det fem hovedsatsningsområdene er:
 Oppvekst
 Klima, miljø og samfunnssikkerhet
 Stedsutvikling
 Omsorg og folkehelse
 Kommunen som organisasjon (tilpasning av tjenestetilbud i tråd med endringer i befolkning
og behov)
Forslag til samfunnsdel er bygd opp om med utgangspunkt i Stor-Elvdal kommune sin sentrale
plassering mellom Oslo og Trondheim og som fremtidig viktig nav i øst-vest aksen. Fokuset er di
lange linjene og hvordan vi ønsker at samfunnet skal se ut i 2040.
Ved denne kommuneplanrulleringen har det derfor blitt lagt vekt på å etablere et godt plangrunnlag.
Det har blant annet blitt gjort detaljerte prognoser (bestilt hos Telemarksforskning) av
befolkningsutvikling, samt analyser av næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet. I tillegg har
kommunens folkehelseprofil blitt lagt til grunn.

Analysene i samfunnsdelen legges videre til grunn for utforming av kommuneplanens arealdel.
Arealdelen skal vektlegge arealbruk og stedsutforming som legger til rette for å styrke kommunens
omdømme og attraktivitet for eksisterende og nye innbyggere.
Konklusjon
Rådmannen mener at utkastet til samfunnsdel gir et riktig bilde av de utfordringene som kommunen
står overfor i planperioden, og angir riktige retningsvalg for å kunne møte disse utfordringene og
opprettholde en bærekraftig tjenesteproduksjon. Rådmannen anbefaler at planforslag legges ut til
offentlig ettersyn.

