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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

RINGSAKER –VEKST OG UTVIKLING

“Ringsaker har gode forutsetninger
for å være en god bokommune”

FORORD
Dette er en plan for utviklingen av Ringsaker kommune fram mot år
2018. Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven og består
av en langsiktig strategisk del som skal angi mål for den samfunnsmessige utviklingen i kommunen og retningslinjer for sektorenes
utvikling. Planen består også av en arealdel som er et juridisk
bindende plankart, som sammen med bestemmelser og retningslinjer
fastsetter arealbruken i kommunen. Arealdelen skal også revideres
nå, men den planen forventes først utlagt til offentlig ettersyn
første del av 2007.
Ringsaker kommune har for revisjon av samfunnsdelen valgt å prioritere følgende tema:
• Bosetting
• Næringsliv
• Tjenesteutvikling
• Mulighetens Ringsaker
Disse områdene vurderes å være noen av de viktigste utfordringene
for å oppnå ønsket utvikling av Ringsakersamfunnet.

INNHOLDSFORTEGNELSE
Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune.
Med eget næringsliv og nærhet til Mjøsbyene og Osloområdet har vi
tilgang til et stort arbeidsmarked. Nærhet til fjellet, store skogsområder og den lange strandlinjen langs Mjøsa gir muligheter for
aktiv fritid og rekreasjon.
Grunnlaget for samfunnsdelen har for temaene bosetting, tjenesteutvikling og mulighetens Ringsaker fremkommet g jennom
utredninger i de tre komiteene. Formannskapet var delaktige i
arbeidet med utarbeidelse av næringsplanen vinteren 2004/2005,
som gir grunnlaget for temaet næringsliv.
En politisk styringsgruppe har ledet arbeidet med kommuneplanen.
Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 24. april til
1. juni 2006 og ble vedtatt av kommunestyret 27. september 2006.

Brumunddal, den 27. september 2006

Thor Lillehovde
Ordfører i Ringsaker kommune
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VISJON OG HOVEDMÅL

Ringsaker –vekst og utvikling!

JON NORWAY
NDT/ INNOVAS

Med denne visjonen ønsker en å synligg jøre at Ringsaker kommune er i kontinuerlig vekst og utvikling.
Målene og retningen er fastsatt, men en kan hele tiden ”strekke” seg for å g jøre det enda litt bedre.
Kommunens visjon søkes nådd g jennom følgende hovedmålsettinger.

BU
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1.0

Ringsaker kommune skal:
• tilrettelegge for et mangfold av attraktive bområder
i hele Ringsaker
• være næringslivets favorittkommune
• tilby et godt utbygget service- og tjenestetilbud
• sikre gode oppvekstmiljø
• sikre et bredt og mangfoldig kulturtilbud
• bygge opp kunnskap, kompetanse og utdanningstilbud
• sikre bærekraftig utnytting av ressursene
• synligg jøre og utnytte det mangfold av muligheter som finnes
i kommunen
• spille på lag med innbyggerne, private og offentlige aktører
Vedtatte visjon og mål skal legges til grunn både administrativt og politisk i arbeidet
med kommuneplanens arealdel, økonomiplanen, ved revisjon og utarbeidelse av kommuneplaner og temaplaner.
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2.0

BOSETTING

2.1

Bosettingsmønster

Ringsaker har et desentralisert bosettingsmønster med 2 store
tettsteder og mange små bygdesentre. Moelv og Brumunddal er
stasjonsbyer mellom Hamar og Lillehammer med forholdsvis stor
boligtetthet og et godt servicetilbud. Bygdesentra ligger delvis på
aksen mellom Hamar og Lillehammer og delvis spredt i øvrige deler av
kommunen. De varierer i størrelse og tetthet. De fleste bygdesentra
har egen barneskole og noen har servicetilbud i form av nærmiljøbutikk og bensinstasjon. Stavsbergområdet, nær Hamar by skiller seg ut
med stor boligtetthet.
Ca 47 % av befolkningen bor i tettsteder, jfr SSB`s definisjon. Dette
er langt mindre enn landsg jennomsnittet og for kommunegruppe 13,
dvs sammenliknbare kommuner.

								
Ant. boliger
		
2002 2003 2004 2005
Sum Andel i reg. område
Nes
Rundt tettstedene og bygdesentrene ligger store natur- og landbruksområder med gårdsbebyggelse, spredte enkelthus og mindre
husgrupper. I fjellet er det noe fast bosetting, spesielt i tilknytning
til bedriftene på Sjusjøen.
Tallene for befolkningsutvikling viser at det skjer en sentralisering
mot tettstedene og mot områder som ligger nær Hamar og
Lillehammer. Brumunddal og Moelv vokser mest, men det er også
vekst i Furnes og Ringsaker nord. På Nes og i områdene rundt Moelv
og Brumunddal synker folketallet.
I perioden 2002-2005 ble det bygd 440 nye boliger eller ca 110 boliger
i året. Byggeaktiviteten har vært størst i Brumunddal og Moelv.
Boligbyggingen skjer her innenfor regulerte områder. I de andre
delene av kommunen skjer ca 20 % av boligbyggingen utenfor
regulerte områder, dvs. i områder som er avsatt til landbruk-, naturog friluftsområder i kommuneplanens arealdel.
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2

8

25

6%

11

14
18

Furnes

19

17

11

9

56

13 %

38

Brumunddal

37

49

48

29

163

37 %

162

1

Omland til Brumunddal

5

11

8

17

41

9%

18

23

Moelv

20

31

16

23

90

20 %

89

1

Omland til Moelv

5

6

3

2

16

4%

1

15

49

11 %

31

18

440 100 %

350

90

Ringsaker nord

13

15

8

13

Sum

107

131

101

101

Antall kommunale tomter		

12

10

10

4					

Tabell 1. Antall nye boliger i perioden 2002-2005 fordelt på områder i kommunen

Boligbyggingen i Ringsaker skjer i hovedsak på privat grunn. I perioden
2002-2005 er det kun solgt ca 10 kommunale eneboligtomter i året.
I tillegg er det bygd leiligheter på kommunal grunn på Øverkvernenga
i Brumunddal.
Leiligheter utg jør en større andel enn tidligere. En stor del av de
mindre og sentralt beliggende leilighetene kjøpes eller leies av eldre.
Leilighetene frig jør eneboliger for barnefamilier og andre som ønsker
mer plass i roligere omgivelser.

“Målene og retningen er fastsatt,
men en kan hele tiden “strekke” seg
for å gjøre det enda litt bedre”

7

Ant. boliger
i LNF-omr.

Mål for kommunens utbyggingsmønster:
• Ringsaker skal ha et desentralisert utbyggingsmønster
med eksisterende tettsteder og bygdesentre som tyngdepunkt
• Boligbygging utenfor tettstedene og bygdesentrene skal primært
skje i mindre husgrupper tilpasset landskapet
• Tettstedene og bygdesentrene skal ha en klar avgrensning
mot omkringliggende landbruksområder
• Fast bosetting i fjellet skal begrenses til sentrale områder
på Sjusjøen
Dette skal gjennomføres ved AT:
• nye boligområder legges til eksisterende tettsteder
og bygdesentra
• det utarbeides kriterier for lokalisering av nye boligområder
og spredt bebyggelse.
• det utarbeides kriterier for lokalisering av hyttebebyggelse
• det utarbeides retningslinjer for omdisponering av hytter
til boliger i nærmere avgrensede områder på Sjusjøen

FAKTA:
Ringsaker har 31923 innbyggere*
Omkring halvparten av befolkningen
i Ringsaker bor i tettsteder**

“Nye boligområder legges til
eksisterende tettsteder og bygdesentra”

I perioden 2002-2005 ble det bygd
omkring 110 boliger i året i Ringsaker.
Nær annenhver bolig blir bygd i
Brumunddal og omegn.
*Ved utgangen av 2005 i følge SSB **SSB definisjon
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2.2

Befolkningsutvikling
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Grafen under viser befolkningsutviklingen i Ringsaker for årene
1994 til 2005. I perioden 1996 til 2000 hadde kommunen en betydelig
befolkningsvekst, ca 100 personer pr år. Fra 2001 har veksten vært
svakere, da enkelte år har bidratt med tilbakegang. Ved utgangen av
2005 hadde Ringsaker 31 923 innbyggere.

FAKTA:

Befolkningsveksten i Ringsaker er svakere enn hos nabokommunene,
Lillehammer, Hamar og Gjøvik. For landet under ett er befolkningsøkningen ca 0,74 % pr år. Dette er dobbelt så mye som Ringsakers
vekst i 2005, som var på ca 0,31 %.
Antall flyttinger inn og ut av kommunen er i størrelsesorden 1200
innbyggere per år inkludert innvandring og utvandring. I tillegg
kommer intern flytting innen Ringsaker kommune, som er i
størrelsesorden 2200 personer per år.

“Ringsaker skal være en attraktiv
bokommune for folk i alle aldre”

Omkring 1200 personer flytter ut eller
inn av Ringsaker hvert år. I tillegg er det
omkring 2200 personer som flytter innen
kommunen hvert år.
Ringsaker folketall har økt med 694
innbyggere i løpet av de siste ti årene
Ringsaker fikk 440 nye boliger i perioden
2002-2005

Hvis folketallet skal øke må en bl.a. øke tilflyttingen og bremse
utflyttingen. Dette krever tiltak på mange ulike områder. En viktig
forutsetning for økt tilflytting er tilg jengelige boligtomter. I siste del
av kommuneplanperioden 2001-2004 var det mangel på boligtomter
i sentrale områder av kommunen, men dette er i ferd med å endres.
Kommunedelplan for Stavsberg vil tilrettelegge for mange boliger
nær Hamar by. I Moelv vil det bli utbyggingsklare tomter i Fjølstadmarka og i Brumunddal i Minka. Det er også byggeklare tomter på
Kylstad, i Åsmarka, i Lismarka og på Brøttum.

Dette skal gjennomføres ved Å:
• sikre god tilgang på attraktive byggeområder i kommuneplanens
arealdel
• prioritere utbyggingsrekkefølge
• vurdere kommunalt engasjement i større utbyggingsprosjekt
• vurdere oppkjøp av areal og sikre helhetlig planlegging av
større utbyggingsområder
• sikre rask planbehandling
• holde oversikt og sikre god og aktiv dialog med private utbyggere
• informere og markedsføre kommunale og private boligtomter
• holde høy utbyggings- og vedlikeholdstakt på veg, vann og avløp

Figur 1. Befolkningsutvikling i Ringsaker, 1994-2005
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*Ved utgangen av 2005 i følge SSB **SSB definisjon
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Ringsaker - det gode bosted

For å være en attraktiv bokommune for ungdom, barnefamilier,
etablerte par, pensjonister og enslige må en ha et variert boligtilbud
i de enkelte tettstedene og i kommunen som helhet. Med et variert
boligtilbud menes variasjon i tomteområder, boligtype, størrelse,
beliggenhet og pris. Bygninger, leke- og oppholdsarealer bør
utformes med høy estetisk kvalitet. Boligområder og offentlige rom
bør også utformes med tanke på trygghet og g jennom fysiske tiltak
virke kriminalitetsforebyggende.
Moelv og Brumunddal har et godt handels- og servicetilbud, men
kan forbedres når det g jelder fysiske omgivelser. Opprustning av
skysstasjonene og gatemiljøene har bidratt til å g jøre tettstedene
triveligere. Slikt opprustingsarbeid må fortsette.
Utbygging av ledige tomter er viktig for å skape større tetthet og gi
tettstedene mer urban karakter. Estetiske hensyn må tillegges stor
vekt slik at nye bygg bidrar til å heve kvaliteten på sentrumsområdene. Kvaliteten på sentrumsområdene kan også heves g jennom
tiltak som fremmer trygghet og trivsel. Leilighetene som er bygd i
Brumunddal og Moelv de siste årene, har bidratt til å skape mer liv
i sentrum.

“Ringsaker skal etterstrebe en
befolkningsvekst på ca 200
personer i året”

Mål for kommunens utbyggingsmønster:
• Ringsaker skal etterstrebe en befolkningsvekst på ca
200 personer i året, dvs 0,6 %
• Kommunen skal være mer aktiv i boligpolitikken for å oppnå
ønsket vekst
• Kommunen skal prioritere innsats i de områder hvor en
forventer vekst

Mål for Gode bosted:
• Ringsaker skal være en attraktiv bokommune for folk i alle
aldersgrupper
• Moelv og Brumunddal skal videreutvikles som attraktive tettsteder

Dette skal gjennomføres ved Å:
• sikre variasjon i boligtyper og tomtestørrelser
• sikre god kvalitet på boligområdene med hensyn på uteaktivitet
og rekreasjon
• sikre boligtilbud til grupper med særlige behov
• gi mulighet for å få større tomter jo lenger vekk fra sentrum
en kommer
• sikre sammenhengende gang- og sykkelveger og god tilgang
til turområder og Mjøsa
• videreføre arbeidet med estetisk opprusting i sentrum i samarbeid
med grunneiere og næringsliv
• fortette sentrumsområdene slik at de får et urbant preg,
bla vurdere økt byggehøyde
• øke boligandelen i sentrum
• sikre at ny bebyggelse får høy funksjonell og estetisk kvalitet
• utforme veganlegg, offentlige bygninger og forretningsbygg
i henhold til prinsippet om tilg jengelighet for alle
• øke trivsel og trygghet g jennom kriminalitetsforebyggende
planlegging
• ved utbygging av større boligområder skal det legges til rette
for bruk av alternative energikilder og vannbåren varme
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Ringsaker kommune som bo- og arbeidssted må ses sammen med
nabokommunene Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Nedenfor vises en
oversikt over sysselsatte i forhold til bo- og arbeidssted.

Jordbruk

Næringslivet i Ringsaker, ca 3000 registrerte bedrifter, består
vesentlig av små og mellomstore bedrifter. 90 % av virksomhetene
har 1–9 ansatte, kilde: SSB 2004.

Trelast/ industri

Ant. ansatte
Bygg og anlegg

Ringsaker kommune har 17 % av befolkningen i Hedmark fylke, hvilket
også tilsvarer kommunens andel av fylkets sysselsatte, med ca 13
500. Hovedtyngden jobber innenfor tertiærnæringen, og Ringsaker
er her på samme nivå som resten av fylket og landet. Innenfor
sekundærnæringen har en imidlertid flere sysselsatte, noe som i stor
grad skyldes industribedriftene i kommunen. Innenfor primærnæringen er det færre sysselsatte enn i resten av fylket og landet,
selv om vi er landets største jordbrukskommune. For tiden er
arbeidsledigheten i kommunen stabil og ligger under fylkes- og landsg jennomsnittet.

Privat tjenesteyting

Eksisterende næringsliv

Næringsmiddel

3.1

Varehandel

NÆRINGSLIV

Kommunal tjenesteyting

3.0

De som bor i Ringsaker og har sitt arbeid i:
Ringsaker

Hamar

Stange

Løten

Lillehammer

Gjøvik

Oslo

9801

2416

63%

16%

340

39

956

408

619

2%

0%

6%

3%

4%

Toten

Sokkelen

Andre

90

10

786

1%

0%

5%

FAKTA:

De som har sitt arbeid i Ringsaker og kommer fra:
Ringsaker

Hamar

Stange

Løten

Lillehammer

Gjøvik

Hedmark/ Oppland forøvrig

Andre

9801

1139

495

164

384

327

575

519

75%

8%

4%

1%

3%

2%

4%

4%

Den første tabellen viser at 63 % av de yrkesaktive som bor i Ringsaker har sin arbeidsplass i kommunen, mens 16 % har arbeidssted i
Hamar og 6 % i Lillehammer. I tabellen under fremgår det at 73 % av
de som er sysselsatt i kommunen, også er bosatt i kommunen. 8 % er
bosatte i Hamar.
Ringsaker er ledende i Innlandet innen næringsmiddel- og treindustri.
Næringsmiddelindustrien utg jør ca 50 % av de industrisysselsatte
i kommunen med over 1500 ansatte. Verdiskapningen som skjer i
næringsmiddelbransjen g jør Ringsaker til en stor matvareleverandør
nasjonalt og internasjonalt. Dette er et fortrinn som gir et godt
utgangspunkt for å skape ytterligere vekst. Næringsmiddelindustriens omfang tilsier at en negativ endring i bransjen vil gi store
utslag lokalt. Det er av stor betydning at bransjen har evne til
offensivt å tilpasse seg markedet til enhver tid.
Treindustrien har vært utsatt for internasjonal konkurranse over
lang tid, og har kontinuerlig tilpasset seg nye rammebetingelser, og
teller for tiden ca 650 sysselsatte. Utfordringene ligger i å skaffe
konkurransefortrinn på basis av økt kompetanse, effektivitet og nye
markeder. Sysselsettingen har vært stabil i verkstedstedsindustrien i
kommunen, men har i de par siste årene gått sterkt ned.
Reiselivsnæringen i Ringsaker er nest størst i Hedmark etter Hamar,
målt etter antall sysselsatte. Ringsaker er den største hyttekommunen i landet med over 6000 hytter.

Mål for Eksisterende næringsliv:
• Kommunen skal ha et variert og konkurransedyktig næringsliv
• Næringslivet skal oppleve Ringsaker som en effektiv og
næringsvennlig kommune
• Næringslivet skal oppleve å ha gode rammebetingelsene
i kommunen
• Sysselsettingen i næringslivet skal søkes oppretthold og økt
• Næringslivsbedrifter i kommunen skal holde høy miljøprofil
• Ringsaker skal fremstå som en attraktiv hyttekommune

Dette skal gjennomføres ved Å:
• holde høy profesjonalitet overfor næringslivet og yte rask
og effektiv saksbehandling
• sikre god kvalitet på kommunale tjenester rettet mot næringslivet
• sikre god dialog mellom kommunen og bedriftene
• bidra til nettverksbygging mellom eksisterende bedrifter
• tilrettelegge arealer for nyetableringer og sikre utvidelsesmuligheter for eksisterende næringsliv
• legge til rette for bruk av alternative energikilder og vannbåren
varme ved større utbygginger
• øke antall miljøsertifiserte bedrifter
• videreføre et høyt fokus på g jenvinning av avfall
• sikre at hyttebygging balanserer bruk og vern av utmarksområder
i et langsiktig perspektiv

Hver 6. hedmarking bor i Ringsaker.
Ringsaker er landets største
landbrukskommune.
Hver 6. arbeidsplass i Hedmark
ligger i Ringsaker.

“Næringsbedrifter i kommunen
skal holde høy miljøprofil”

FAKTA:
1500 ansatte arbeider i dag i
næringsmiddelindustrien.
Ringsaker er landets største hyttekommune med over 6000 hytter.
Mer enn hver tredje arbeidstaker
pendler ut av Ringsaker.
Hver fjerde arbeidsplass i Ringsaker
bemannes av en innpendler til kommunen.
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3.2

Primærnæringen

Ringsaker er landets største jordbrukskommune etter dyrket areal,
og er i tillegg størst innen flere produksjoner. Store skogeiendommer
i området gir råstoff til store og små tremekaniske virksomheter.
Storparten av norsk næringsmiddelindustri er basert på norske
råvarer, og samspillet mellom landbruk og industri er derfor sentralt.
Landbruket og landbruksrelatert næringsliv har vært og er bærebjelken i Ringsaker. Kommunen har i dag en høy andel av den nasjonale
sysselsettingen og verdiskapningen i bransjen.
For å møte de endrede rammebetingelsene som jordbruket og
videreforedlingsindustrien står foran, er det nødvendig å fortsette
den omstillingen som g jør alle ledd i verdikjeden fra jord til bord enda
mer konkurransedyktige. Bedriftene må ligge i front når det g jelder
kvalitet, teknologi, miljø og lønnsomhet.

“Samspillet mellom landbruk
og industri skal videreutvikles”

Mål for primærnæringen:
• Landbruket i Ringsaker skal være en robust næring, preget av
verdiskapning med god lønnsomhet og betydelig sysselsetting
• Landbruket skal produsere trygg mat av høg kvalitet og
kvalitetsvirke fra skogen, samtidig som det skal ta vare på miljøet
og utvikle kulturlandskapet til beste for kommunens innbyggere
og andre
• Samspillet mellom landbruk og industri skal videreutvikles
Dette skal gjennomføres ved Å:
• sikre jordbruksarealer som grunnlag for framtidig matproduksjon
• styrke og videreutvikle jordbruksproduksjonene
• utnytte skogbrukets verdier i et langsiktig perspektiv
• bidra til redusert forurensning fra landbruket
• tilrettelegge for et levedyktig bioenergimarked og en stabil
råstofftilgang til dette
• sørge for leverandørutvikling for å tilføre treindustrien
optimalt råstoff
• bidra til leverandørutvikling for å produsere optimale jordbruksprodukter tilpasset næringsmiddelindustriens og forbrukernes
behov
• initiere og støtte forskning og forsøk for en bedre utnyttelse
og videreforedling av lokale råvarer, spesielt for primærnæringene
• ivareta biologisk mangfold og kulturminner og legge til rette for
friluftslivsopplevelser i tilknytning til skog og kulturlandskap

FAKTA:
De fleste og mest vellykkede
nyetableringer skjer ved knoppskyting
i eksisterende bedrifter.
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3.3

Innovasjon og nyetablering

Innlandet og Hedmark ligger statistisk lavt vedrørende nyetableringer og kompetansetetthet. Ringsaker ligger imidlertid i tetsjiktet i
Hedmark. Et dynamisk næringsliv vil generere nyskaping, enten i form
av nye produkter eller nyetablerte bedrifter. Det er større sannsynlighet for å lykkes med knoppskyting fra eksisterende næringsliv
enn å starte en nyetablering fra bunnen, da eksisterende nettverk vil
være en ressurs for knoppskytingen.
Kompetanse er en grunnleggende forutsetning for utvikling av
robuste og levedyktige regioner med et allsidig næringsliv. Mangel
på høgere utdanningsmuligheter i Innlandet tapper landsdelen for
verdifull arbeidskraft. Kompetansemiljøer vil generere høy allsidig
kompetanse, og bidra til økt innovasjon, nyskapning og etablererfrekvens. Ved å utvikle kompetansemiljøer vil også bedriftenes
konkurranseevne styrkes.

Mål for innovasjon og nyetableringer:
• Øke andelen nyetableringer i kommunen
• Bidra til kompetanseutvikling i regionen
• Være en konkurransedyktig kommune for næringsetableringer
• Arbeide for et videregående skoletilbud som er tilpasset
næringslivets behov

“Ringsaker skal markedsføres som et
attraktivt sted for etablering av næringsvirksomhet og offentlige arbeidsplasser”

Dette skal gjennomføres ved Å:
• stimulere til nyetableringer
• skape et etablerermiljø for å ivareta gode ideer
• øke samarbeidet mellom skole og næringsliv
• skape nye arbeidsplasser g jennom satsing på produksjon av
varer og tjenester for næringslivet i Oslo området
• markedsføre Ringsaker som et attraktivt sted for etablering
av næringsvirksomhet og offentlige arbeidsplasser

Tilgang på kompetent arbeidskraft krever næringslivets vilje til å
tenke langsiktig. Dette krever bl.a. økt integrasjon og et tettere
samarbeid mellom skole og næringsliv. Skolens fagtilbud må tilpasses
næringslivets behov, og ungdom må motiveres til å ta utdannelse
tilpasset næringslivets behov.
Hamarregionen kan tilby konkurransedyktige næringsarealer som ett
av sine fortrinn. Bedrifter med tilholdssted i Oslo-regionen vil være
en viktig målgruppe. For å kunne trekke nye bedrifter til regionen må
det skje en bevisst markedsføring av regionens muligheter.

3.4

Infrastruktur

Ringsaker har en sentral beliggenhet på Østlandet med gode
kommunikasjonsmuligheter i form av jernbane og E6 g jennom
kommunen. Dette er et viktig konkurransefortrinn for de store
næringsmiddelbedriftene i kommunen som dermed har kort veg til
markedet. Infrastrukturen de benytter for distribusjon av varer og
kommunikasjon med markedet er relativt sett godt utbygd sammenlignet med andre områder i landet. Men infrastukturen kan og
må forbedres ytterligere for fortsatt å ha et konkurransedyktig
næringsliv. Utbedring av infrastruktur er også en forutsetning for å
oppnå økt befolkningsvekst.
E6 fra Gardermoen til Øyer er i dag en belastet strekning, med
stor trafikktetthet og svært høy ulykkesprosent. 4 felts-E6 fra
Gardermoen til Øyer må bygges så raskt som mulig for å korte ned
reisetiden og redusere det store tallet av trafikkulykker. Utbygging
av 4-felts E6 er i arbeidet med Nasjonal transportplan (2006 – 2015)
gitt høyeste prioritet.

Mål for infrastruktur:
• Utbygging av 4- felts E6 g jennom kommunen
• Redusert reisetid på jernbanen på strekningen Lillehammer – Oslo
• Redusere transportbehovet for næringsliv og privatpersoner
Dette skal gjennomføres ved Å:
• bidra aktivt til raskest mulig utbygging av 4-felts E6 fra
Gardermoen til Øyer
• bidra til raskest mulig utbygging av jernbanenettet på strekningen
Lillehammer – Oslo
• lokalisere næringsliv langs hovedaksen Hamar - Lillehammer
• bidra til at standarden på riks- og fylkesveger utbedres
• bidra til raskest mulig bredbåndtilknytning til næringslivsvirksomheter i kommunen

”Infrastrukturen kan og må forbedres
ytterligere, for fortsatt å ha et
konkurransedyktig næringsliv”

Jernbanen g jennom Ringsaker er også et viktig element i bosettingsog næringssammenheng. Med dagens trafikkmønster er kjøretiden
for lang og for usikker til at den er konkurransedyktig. Det er behov
for å redusere reisetiden til Oslo både for person- og godstrafikk
g jennom utbygging av flere krysningsspor. På sikt må det bygges
dobbeltspor på hele strekningen Oslo – Lillehammer.
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4.0

Kommunens tjenestetilbud

4.1

Generelt om det kommunale
tjenestetilbudet

Kommunens tjenestetilbud er i det vesentlige basert på inntekter
g jennom skatter, avgifter og statlige rammeoverføringer. Folks
grunnleggende behov for velferdstjenester over et bredt spekter
skal dekkes. Gjennom bl.a. lovpålagte oppgaver og styring fra sentrale
myndigheter har kommunen forholdsvis stramme føringer i den
offentlige tjenesteyting.
Innbyggernes forventninger og krav til kvalitet og omfang på
kommunale tjenester har økt de siste årene og trenden synes å være
individualisering og valgfrihet. Kommunen kan ikke innfri alle krav og
imøtekomme alle behov, men skal kunne møte de viktigste behovene
med gode tjenester.
Med mange ulike typer av oppgaver og begrensede økonomiske
rammer er det behov for langsiktig planlegging og gode strategier.
Når behov og ønsker er større enn hva som er økonomisk mulig,
handler kommunens strategier i stor grad om hvordan man skal
g jennomføre de pålagte og påtrengende oppgaver. Det er nødvendig
til enhver tid å avklare hvilke tjenester, hvilken kvalitet og hvilket
omfang kommunens tjenestetilbud skal ha.
For de ulike tjenesteområdene g jelder at store og i mange tilfelle
uforutsette endringer innen behov og ansvar for tjenesteproduksjon,
forvaltningsoppgaver, tilsyn mv vil måtte påregnes i det tidsrommet kommuneplanen g jelder for. Fastsetting av mål må g jøres i lys
av dette. På den ene siden er det ønskelig at kommunens tjenesteproduksjon er innrettet etter en planmessig langsiktighet, men
strategisk er det også viktig at kommunen ivaretar behov for
framtidig handlefrihet og fleksibilitet for å møte nye utfordringer.

FELLES Mål for Det kommunale tjenestetilbudet:
• Ringsaker kommune skal ha et mangfoldig og godt utbygget
tjenestetilbud
• Tjenestenes omfang, innhold og kvalitet skal være tilpasset
brukernes behov samtidig som hensynet til kommunens økonomiske
handlefrihet ivaretas
• Tjenestetilbudet skal være likeverdig, tilg jengelig og effektivt
organisert
• Kommunen skal ha god dialog med brukerne av kommunale tjenester
• Kommunen skal søke å bidra til at innbyggerne får et godt
tjenestetilbud også utenfor områder med kommunalt driftsansvar,
som bl.a varehandel og privat service
Dette skal gjennomføres ved Å:
• forvalte ressursene på en langsiktig og forsvarlig måte
• sørge for god samordning av kommunale tjenester for å oppnå
et helhetlig tilbud
• legge vekt på utvikling av innhold og kvalitet i tjenestene
• tilrettelegge for et godt faglig nivå på de ansatte som utfører
tjenesten
• beholde og rekruttere gode medarbeidere i den kommunale
tjenesteproduksjon g jennom en aktiv personalpolitikk
• samarbeide godt med frivillige lag og foreninger, organisasjoner og
næringsliv
• bidra til videreutvikling av et hensiktsmessig interkommunalt
samarbeid
• yte god service slik at henvendelser fra publikum blir håndtert på
en profesjonell måte

FAKTA:
Ringsaker har 46 barnehager med over
1400 plasser. Fire av 10 barnehagebarn
går i kommunale barnehager.

“Tilbudet i barnehagene skal være
likeverdig for alle barn”

4.2

“Tjenestetilbudet skal være likeverdig,
tilgjengelig og effektivt organisert”

Barnehage

Ringsaker har 16 kommunale barnehager fordelt på 8 resultatenheter og 30 private barnehager. Det er drøyt 1400 barn i Ringsaker
som mottar barnehagetilbud, hvor ca 60 % av barna går i private
barnehager og ca 40 % i kommunale barnehager. Det er drøyt 73%
av barna i aldersgruppa 1-5 år som har et barnehagetilbud.
Etterspørselen etter barnehageplasser viser at behovene er
forskjellig i ulike deler av kommunen. Etterspørselen påvirkes bl.a av
fødselstallene, flyttebevegelsene, arbeidsmarkedet, prissettingen,
kontantstøtteordningen mv. Behovet må også ses i sammenheng med
utbyggingen av nye boligområder. Hva som til enhver tid reelt vil være
full barnehagedekning, må følges opp løpende.
Kommunen er barnehagemyndighet og har et helhetlig ansvar for
alle kommunale og private barnehager. Dette innebærer koordinering av hele barnehagesektoren om blant annet samordnet opptak.
Barnehagene samarbeider i nettverk om kompetanseheving, kvalitetsutvikling, tjenesteutvikling og innenfor andre aktuelle områder.
I barnehagen legges grunnmuren for barns videre utvikling.
Det må foregå en kontinuerlig vurdering av barnehagens innhold
og hva som er god kvalitet. Personalet er barnehagenes viktigste
ressurs i forhold til å sikre god kvalitet.

Mål for Barnehager:
• Ringsaker kommune skal bidra til at alle familier får et formålstjenelig og kvalitativt godt barnehagetilbud
• Kommunen skal tilrettelegge for et helhetlig og mangfoldig
barnehagetilbud med barnehageplass til alle som ønsker det
• Tilbudet i barnehagene skal være likeverdig for alle barn
• Kommunen skal sikre et godt og forsvarlig pedagogisk opplegg i
barnehagene
• Alle barnehagene skal ha tilfredsstillende lokaler og gode utemiljø,
ihht g jeldende lovverk
Dette skal gjennomføres ved Å:
• forestå eller tilrettelegge for utbygging av nye barnehager og
barnehageplasser i henhold til etterspørsel
• tilby fleksible og varierte barnehagetilbud
• tilrettelegge tilbud for barn med spesielle behov
• utvikle kvaliteten i barnehagene g jennom planlegging,
dokumentasjon, tilsyn og nettverksjobbing
• sikre et godt samarbeid mellom kommunen og private barnehager
og mellom private og kommunale barnehager
• gi ansatte mulighet til faglig utvikling slik at personalet er godt
kvalifisert og har evne til omstilling og videreutvikling
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4.3

Grunnskole

Grunnskolen i Ringsaker omfatter for skoleåret 2005/2006 snaut
4500 elever fordelt på i alt 31 skoler. Det er 4 ungdomsskoler,
1 kombinert barne- og ungdomsskole og 21 barneskoler. I tillegg er
det 3 spesialskoler og 2 private skoler, Furu Steinerskole og
Ringsaker Montessoriskole. Kommunestyret har fattet vedtak om
å legge ned 4 barneskoler innen 2008. Det er også en videregående
skole i Brumunddal.
Ny læreplan innføres i perioden 2005-2008 med nye fagplaner i alle
fag. Den nye læreplanen medfører behov for satsing både på utstyr
og kompetanse. Det vil også være behov for å styrke båndene til
videregående skoleopplæring i forbindelse med programfag, drop-out
problematikk og karrierevalg. Skoleeier er tillagt et betydelig ansvar i
den nye læreplanen.
Det kan forventes behov for 15-20 nye lærere hvert år i de neste 10
årene ut fra vurdering av normal avgang. Det er behov for målrettet
rekrutteringspolitikk, samt seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse lengst mulig.
Det er et økende antall multifunksjonshemmede barn i Ringsakerskolen. Det medfører behov for fysisk tilrettelegging ved skolene,
samt et stort behov for bemanningsmessig tilrettelegging,
spesialkompetanse og nye yrkesgrupper inn i skolen.
I løpet av planperioden skal det iverksettes prosesser for å vurdere
ytterligere tilpasninger av skolestrukturen på barnetrinnet. Dette vil
særlig innbefatte skolene i nordre Ringsaker og Moelv. Skoletilbudet
i Stavsberg-området vil ventelig også bli et tema.
Friskoler har blitt opprettet i Ringsaker etter prosess hvor
offentlige skoler er nedlagt. Etablering av friskoler kan gi negative
konsekvenser for kommunen i form av reduksjon i rammetilskudd,
økte kostnader til skoleskyss, og en lite forutsigbar skolestruktur.
Kommunen ønsker ikke tilskynde opprettelse av ytterligere friskoler
i Ringsaker.

Mål for grunnskolen:
• Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og framtidsrettet
grunnskoleopplæring av høy kvalitet
• Skolene skal prioritere opplæring i de grunnleggende ferdigheter;
som å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne
og å kunne bruke digitale verktøy
• Resultatene skal være på høyde med eller bedre enn landsg jennomsnittet.
• Elevene skal gis tilpasset opplæring. Elever med spesielle behov skal
om nødvendig gis kvalifisert spesialundervisning
• Alle skolene skal ha tilfredsstillende lokaler, innemiljø og uteområder
i henhold til g jeldende lovverk
• Skolefritidsordningen skal holde god kvalitet og være et reelt tilbud
til alle som ønsker det
• Kulturskolen skal gi et tilbud på nivå med eller bedre enn landsg jennomsnittet

“Ringsaker kommune skal gi alle elever
likeverdig og fremtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet.”

Dette skal gjennomføres ved Å:
• målrette rekrutteringspolitikken og satse på systematisk
kompetanseheving
• sikre godt kvalifisert personell som har evne til omstilling og
videreutvikling
• kvalitetsvurdere skolene i forhold til elevenes kunnskapsnivå
• evaluere den kvalitetsmessig utvikling av skolene, trivsel og
læringsmiljø
• la IKT være sentralt virkemiddel for at skolene skal nå målene
innenfor undervisning/læring
• avdekke behov og gi tidlig hjelp til barn og familier som har ekstra
behov for det
• søke tverrfaglig samarbeid for å avdekke behov/muligheter for barn
med funksjonshemming
• videreutvikle elev- og foreldremedvirkningen
• søke å styrke bemanningen i grunnskolen
• utforme skolebygningene tidsmessig og fremtidsrettet for
skiftende arbeids- og organiseringsformer

Kulturskolen gir tilbud om opplæring i musikk, dans, form og farge mv.
Nasjonal målsetting er at 30 % av grunnskoleelevene skal motta et
tilbud g jennom kulturskolen. I Ringsaker er det i overkant av 10%
som mottar et slikt tilbud.

FAKTA:
Grunnskolen i Ringsaker har omkring 4500
elever, fordelt på 31 skoler.
Skolen i Ringsaker vil ansette 15-20 nye
lærere hvert år i den kommende 10 års
perioden.
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4.4

Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen har som målgruppe alle
som har behov for pleie og omsorg, det være seg eldre, funksjonshemmede, brukere med psykiske lidelser samt barn og unge med
pleiebehov. Pleie- og omsorgstjenesten er i Ringsaker inndelt i 11
pleie- og omsorgsdistrikter og diverse spesial-/fellesenheter.
Befolkningsprognosene viser en økning av antall personer over 80
år fram til 2006 og deretter en nedgang fram mot 2010, for så å
øke ig jen mot år 2020. Den store veksten kommer fra ca 2020. I hele
perioden frem til 2020 vil imidlertid den eldste gruppen øke. Det blir
flere 90 åringer med behov for tjenester. Av hele befolkningen måles
behovet for pleie ut fra 25 % av de som er 80 år og eldre.
Kommunen har god dekning av institusjonsplasser og omsorgsboliger
og det vurderes ikke å være behov for å planlegge og g jennomføre
større byggeprosjekter før etter 2010- 2015. Pleie, omsorg og
praktisk hjelp til eldre, syke og funksjonshemmede som bor hjemme,
er de senere årene blitt redusert.

Det er etablert mange bofellesskap for funksjonshemmede.
Men mange brukere har store hjelpebehov, både fysisk, psykisk og
sosialt. Et trekk ved utviklingen er en økning i antall brukere som er
særlig ressurskrevende, spesielt yngre funksjonshemmede, prematurbarn og alvorlig trafikkskadde. De bor hos familien inntil de blir
voksne, og de krever ofte mange og sammensatte tjenester g jennom
hele livet. Dette medfører utfordringer for kommunen i form av behov
for tilpasninger i barnehage og på skole, behov for spesialkompetanse
og omfattende hjemmetjenester.

I perioden fremover mot 2020 vil behovet for pleiepersonell øke
betraktelig. Mer kompliserte og sammensatte oppgaver både
vedrørende somatiske oppgaver, psykiatri, demens m.m. krever mer
spesialisert kunnskap. Tilgang på arbeidskraft og kompetent
personale er derfor en stor utfordring i tida fremover. Det må
oppleves attraktivt å jobbe innen sektoren. Pleie- og omsorgssektoren er en stor og kompleks organisasjon som stiller store
krav til god organisering og ledelse. Det er avg jørende for et godt
arbeidsmiljø og effektive tjenester.

Innen sykehussektoren går behandlingen raskere samtidig som flere
behandles og flere liv berges. Pasientene blir oversendt kommunene
for videre behandling. Pleiebehovet kan være stort når de skrives ut
fra sykehus, og kommunen får dermed mer kompliserte
medisinske oppgaver. Flere overlever også med store handikap.
Det samme g jelder brukere med store psykiske og sosiale problemer
som blir skrevet ut fra sykehus og institusjoner tidligere enn før.
Det forventes at kommunen skal stille opp med tiltak på kort sikt.

De pårørende utfører en stor og viktig del av eldreomsorgen. Men
som følge av endringer i samfunnet generelt (som bosettingsmønster, arbeidsplasser, utdanning, kommunikasjoner etc.) blir den
fysiske avstanden mellom generasjonene større enn før. Det betyr
at innsatsen fra pårørende til pleie og omsorg vil bli mindre.

Mål for pleie og omsorg:
• Pleie- og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for
pleie og omsorg får nødvendige og individuelt tilpassede tjenester,
uavhengig av alder, bosted og ressurser
• Kommunen skal tilrettelegge et helhetlig pleie- og omsorgstilbud
for brukerne
• Flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig
• Pleie- og omsorgstilbudet skal være effektivt og holde høy kvalitet
• Brukerne skal gis muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv
• Brukerne skal møtes med respekt, oppleve den trygghet de ønsker
og gis den valgfrihet de trenger
Dette skal gjennomføres ved Å:
• sikre gode hjemmetjenester som g jør det mulig å bo hjemme lengst
mulig
• forenkle og samordne regelverk og støtteordninger
• bedre kvaliteten i tjenesten ved god rekruttering og ved å sikre
stabil arbeidskraft med nødvendig kompetanse
• drive et kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid
• g jennomføre opprusting og kvalitetsforbedring av gammel og
uhensiktsmessig bygningsmasse
• søke å styrke grunnbemanningen i pleie- og omsorgstjenesten
• gi venneforeninger og frivillige økonomisk stimulans slik at de kan
fortsette sitt gode sosiale arbeid

“Pleie- og omsorgstjenesten skal sikre
at alle som har behov for pleie og omsorg
får nødvendige og individuelt tilpassede
tjenester, uavhengig av alder, bosted
og ressurser”

FAKTA:
Antall personer over 80 år økte fram til
2006, det reduseres ig jen fram til 2010,
for deretter å øke ig jen mot år 2020.
Endret driftsmønster og kort liggetid på
sykehus betyr at Ringsaker får stadig mer
kompliserte medisinske oppgaver.
Tilgang på arbeidskraft og kompetent
personale vil være en stor utfordring for
pleie- og omsorgssektoren i tida framover.
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”Frivillig arbeid skal være en drivkraft
i kommunens utvikling”

5.0

Mulighetenes ringsaker

5.1

Frivillig arbeid

Den tredje sektor, frivillig arbeid, er en stor aktør i Ringsaker.
Ved å delta i meningsfylte kultur- og fritidsaktiviteter påvirkes
livskvaliteten positivt for hvert enkelt menneske. Utvikling av barn
og unges evner g jennom musikk, teater og idrett gir en god
mestringsfølelse som senere i livet kan være verdifull for den
enkeltes oppfatning av egenverdi.

Mål for frivillig arbeid:
• Frivillig arbeid skal være en drivkraft i kommunens utvikling
• Frivillig arbeid skal gi økt livskvalitet og skape trivsel
• Ringsaker skal ha et variert og attraktivt kulturtilbud
• Barn og unge skal prioriteres g jennom aktivitetstilbud og
støtteordninger

Fysisk aktivitet er viktig for alle mennesker og er en rimelig forsikring
for å oppnå god livskvalitet. Ved å bruke kroppen forebygges både
fysiske og psykiske skader. Sport- og idrettsaktiviteter engasjerer
30 % av Ringsakers befolkning g jennom 54 idrettslag med om lag
11.000 medlemmer. Å eie og drive alle idrettsanleggene krever frivillig
innsats og store ressurser. Det ytes kommunale driftstilskudd, men
i hovedsak skaffes kapital g jennom dugnad og annet frivillig arbeid,
samt g jennom bidrag fra lokalt næringsliv.

Dette skal gjennomføres ved Å:
• stimulere og legge til rette for økt frivillig innsats
• synligg jøre det frivillige arbeidet
• å være en løsningsorientert medspiller og bidra med kompetanse,
utvikling og læring
• være pådriver/koordinator for å bruke eksisterende og utvikle nye
nettverk i samarbeid med frivillige aktører
• bidra til videreutvikling av større arrangement, for å oppnå en
g jensidig gevinst
• integrere opplæring og kunnskap om frivillig arbeid i skolen
• ta i bruk frivillig innsats som et supplement til kommunens
tjenester
• tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet for alle ut fra ulike behov
og forutsetninger
• sikre at kommunens økonomiske bidrag til kultur og fritid i hovedsak
går til aktiviteter som har bredde i lokalbefolkningen og til lag og
foreninger som rekrutterer barn og ungdom

Det frivillige musikklivet er den nest største kulturaktiviteten i
Ringsaker. Kor, korps og andre musikkrelaterte grupper har samlet
over 1300 medlemmer, hvorav ca 550 er under 18 år. I tillegg kommer
RingsakerOperaen med eget operakor og prosjektorganisasjon som
leier inn orkester, dansere og sangere etter behov.
Ringsaker har i tillegg 31 barne- og ungdomsorganisasjoner med 1100
medlemmer, og ca 280 øvrige foreninger; med et bredt spekter av
tilbud til innbyggerne.

FAKTA:

Frivillige aktiviteter for eldre er organisert g jennom venneforeninger,
frivillighetssentraler og nærmiljøsentraler. Arbeidet gir mye både
for mottakere og utøvere, og er et tilbud ut over hva det offentlige
klarer å yte. Foreningene kan også være pådrivere for g jennomføring
av større dugnadsoppgaver.

Visste du at det er 54 idrettslag med
omkring 11.000 medlemmer i Ringsaker.
Ringsaker har 31 barne- og ungdomsorganisasjoner med 1.100 medlemmer.

Lokalt næringsliv er en viktig støttespiller for tiltak i lokalmiljøet,
enten i form av økonomisk bidrag eller i form av varer og tjenester.
Deres bidrag som medspiller er verdifull, og er i mange tilfelle større
enn profileringsverdien de får tilbake.

“Fysisk aktivitet er viktig for alle
mennesker og er en rimelig forsikring
for å oppnå god livskvalitet”

Ved å velge frivillig arbeid som et av kommunens satsingsområder,
ønsker en å synligg jøre at Ringsaker er en positiv kommune å
samhandle med, etablere seg i og flytte til.

FOTO: RINGSAKEROPERAEN 2006

FOTO: RINGSAKEROPERAEN 2006

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger er drivkraften bak mange
oppgaver som er utenfor det offentliges primæroppgaver, og de er i
mange sammenhenger kommunens ansikt utad. Mange arrangement i
regi av tredje sektor har gode besøkstall og høy profileringsverdi for
Ringsaker.
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5.2

Barn og unge

Barn og unge er en viktig ressurs som kommunen ønsker å sette i
fokus. Barnehage, skole og skolefritidsordningen samt ulike fritidstilbud er sentrale arenaer, hvor det er viktig at barn og unge får
utviklet sine evner og gis mulighet til å utfolde seg, hvor det er
trygghet, men likevel utfordringer nok. Ringsaker kommune skal bidra
til at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
psykiske og fysiske helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg
til rett tid.
Ringsaker har deltatt i nasjonalt prosjekt om etablering av familiesentre. Familiesentrene i Brumunddal og på Nes samler tverrfaglig
kompetanse fra helsestasjon, PPT, barnevern og annen kompetanse
ved behov, som g jør at dette blir et lavterskeltilbud for foresatte.
Rådgivingstjenesten for ungdomsforeldre (RUF) er et annet eksempel
på gode forebyggende tiltak i kommunal regi.

Mål for barn og unge:
• Ringsaker skal være en god kommune å vokse opp i.
• Barn og unge i Ringsaker skal bli ”sett”, hørt og forstått.
• Ved handlinger som berører barn skal barnets beste være et
grunnleggende hensyn
Dette skal gjennomføres ved Å:
• øke fokus på tverrfaglig samarbeid relatert til barn og unge
• etablere samhandlingsarenaer med eksterne aktører, som frivillige
organisasjoner og politi
• prioritere forbyggende arbeid, herunder kriminalitetsforebyggende
arbeid
• prioritere tiltak for ungdom uten skole eller arbeid
• innføre nasjonale arbeids- og velferdsetat-reformen (NAV)

”Innbyggerne skal vite
hva kommunen er god på”

Barn og unge som er aktive med ulike fritidsaktiviteter har mange
tilbud og muligheter for en meningsfylt fritid. Mange slutter
imidlertid med organisert aktivitet i ungdomstiden, og ungdommen
gir selv utrykk for at tilbudet og mulighetene er færre i tenårene,
og at mange unge kjeder seg i Ringsaker – det er lite å finne på.
Ungdommen ønsker seg til byene for å få flere tilbud, som kino,
kveldsarrangementer, større butikkutvalg etc. Generelt sett
opplever ungdom at det er trygt å vokse opp i Ringsaker.

FAKTA:
Internettsiden er sammen med Servicesenterets tilbud den viktigste eksterne
kommunikasjonskanalen i Ringsaker
kommune.

De som faller utenfor i skolehverdagen, faller også ofte utenom i
organisert aktivitet. Antall ”dropout” elever i videregående opplæring
er bekymringsfull, og en ser økning i antall arbeidsledige mellom 20
og 25 år. Unge i alderen 18 -24 år er den største gruppen brukere
av sosialhjelp i Ringsaker. Innenfor psykiatri, rus, kriminalitet jobbes
det både forebyggende og ”reparerende”. Det er en kjensg jerning at
en reduksjon i behovet for å ”reparere” vil gi både menneskelige og
økonomiske gevinster.

”Ved handlinger som berører barn skal
barnets beste være et grunnleggende
hensyn.”

Utfordringen er å gi barn og unge en trygg og god ballast slik at
de klarer seg godt i voksen alder. Trivsel og positive opplevelser er
sentralt. Ungdom ønsker kontakt med voksne som bryr seg om dem.
Mange unge har stor kreativitet, og uttrykker seg best g jennom
handlinger. Det er viktig at alle får uttrykt seg på sin måte, og
utfordringen vil være å tilby de arenaer som ungdommen etterspør.

5.3

Informasjon og markedsføring

Informasjon
Kommunal informasjon defineres her som kommunikasjon mellom
politikere, kommunal administrasjon og kommunens innbyggere.

FAKTA:
Unge i alderen 18-24 år er den største
gruppen brukere av sosialhjelp i Ringsaker.

Kommunen har interne og eksterne kommunikasjonskanaler, tilpasset
ulike behov. Et kommunikasjonssamfunn krever at brukerne kan søke
den informasjonen de selv har behov for og ønsker. Dette setter krav
til kommunes kommunikasjonsverktøy. Internettsiden er sammen
med Servicesenterets tilbud den viktigste eksterne kommunikasjonskanalen.

Mål for informasjon og markedsføring:
• Kommunen skal fremstå som en åpen og brukervennlig kommune,
hvor informasjon er lett tilg jengelig
• Kommunen skal sikre at flest mulige synspunkter fra befolkningen
kommer frem i beslutningsprosessene
• Aktiv markedsføring av Ringsaker kommune og kommunens tilbud
Dette skal gjennomføres ved Å:
• styrke informasjonsarbeidet i kommunen
• utarbeide en intern og ekstern informasjonsstrategi
• utarbeide markedsføringsstrategi, inkl. profileringsprogram

Befolkningens medvirkning i ulike beslutningsprosesser ønsker
kommunen å ta på alvor. Tidlig informasjon og bred medvirkning
g jennom dialog med brukerne vil gi gode prosesser og bedre resultat.
Det vil også kunne føre til en vitalisering av lokaldemokratiet.
Informasjon g jennom aktiv bruk av media er en god måte å nå mange
på, et godt og aktivt samspill med media er derfor viktig.
Markedsføring
Ringsaker er en stor og mangfoldig kommune, og er nasjonalt ledende
på mange felt. Det er viktig å bevisstg jøre innbyggerne på hva
kommunen er god på. Ved det kan en oppnå lokal stolthet og dermed
mange gode Ringsakerambassadører. God omtale i media er viktig
for kommunens omdømme, og et profesjonelt og offensivt forhold til
pressen er avg jørende.

”Det er viktig at alle får uttrykt seg på sin
måte, og utfordringen vil være å tilby de
arenaer ungdommen etterspør”

For å kunne fremstå som en attraktiv bo- og næringsvennlig
kommune, må en synligg jøre kvaliteter g jennom profilering og
markedsføring. For å oppnå dette er det behov for en bevisst
markedsstrategi for Ringsaker kommune.
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5.4

Mjøsas muligheter

Mjøsa, som betyr “den skinnende”, er Norges største innsjø, og er en
betydelig ressurs for Ringsaker og øvrige kommuner som grenser
til Mjøsa. Innsjøen bidrar til et åpent vennlig landskap og gir et flott
utsyn for de som bor og ferdes langs Mjøsa.
Mjøsa er drikkevannskilde for ca 80.000 mennesker. Mjøsaksjonene
etter 1975 har bidratt sterkt til at Mjøsa og områdene rundt innsjøen
er lite forurenset. En ren Mjøsa er en viktig faktor i markedsføringen
av Mjøsregionen og dens muligheter.
Ringsaker har 11,4 mil strandlinje til Mjøsa, og er av stor betydning
rekreasjonsmessig. Her finnes opparbeidede badeplasser og mange
naturlige små bukter, og yrende liv om sommeren. Båtlivet er aktivt,
og etterspørselen etter båtplass er større enn tilbudet. De mest
brukte områdene langs Mjøsa krever miljømessig vedlikehold.

Mål for informasjon og markedsføring:
• I Mjøsas strandområder skal utbygging, vern og tilg jengelighet
kombineres på en god måte.
Dette skal gjennomføres ved Å:
• sikre viktige naturverdier og kulturminner i strandsonen
• tilrettelegge og øke omfanget av båt- og badeplasser
• legge forholdene til rette for hytte- og boligutbygging, samt
næringsutvikling i rimelig avstand og i klart avgrensede deler av
strandsonen
• bedre tilg jengeligheten for allmennheten til og i strandsonen
• ha miljøfokus i planarbeidet, under tilrettelegging, forvaltning og
bruk av strandsonen

Mjøsa med sine 21 fiskearter har gode fiskemuligheter, og mange
drømmer om den store mjøsørreten som Mjøsa er kjent for.
Sykkelveg langs Mjøsa mellom Hamar og Brumunddal er etablert.
Big Lakes-prosjektet har i 2005 produsert fiskekart, båtsportkart,
merket sykkelrute og utarbeidet sykkelkart for hele Mjøsområdet.
Skibladner, verdens eldste hjuldamper, er et levende kulturminne i
rute- og chartertrafikk. I Ringsaker har Skibladner anløp i Moelv, ved
Tingnes og ved Hoel gård ved charterturer.
Mjøsas strandlinje har et stort utviklingspotensiale. I arbeidet med
kommuneplanens arealdel skal det vurderes lokalisering av Mjøsnære
hytte- og boligområder, områder for næringsvirksomhet og fritidsaktiviteter, samt tilrettelegging for allmennheten.
Ringsaker har i tillegg flere andre innsjøer som bør videreutvikles.
Utfordringen er å få til en god utvikling av strandområdene samtidig
som allemannsretten blir ivaretatt og andre viktige naturområder og
kvaliteter blir bevart.

” I Mjøsas strandområder skal utbygging,
vern og tilgjengelighet kombineres
på en god måte”
FAKTA:
Mjøsa er drikkevannskilde for 80.000 mennesker.
Ringsaker har 114 kilometer strandlinje til Mjøsa.
Det er i alt registrert 21 fiskearter i Mjøsa.
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