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1 Innledning 

1.1 Lovgrunnlaget 
Kommunal planstrategi er et relativt nytt verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å 

klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette 

for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien skal ta for seg de viktigste utfordringene 

Ringsaker kommune står overfor, og hvordan en best kan løse disse. En kommunal 

planstrategi er altså ikke en plan i seg selv, men et hjelpemiddel for kommunen i den 

langsiktige planleggingen. 

 

En planstrategi kan utformes på ulike måter, men i henhold til ny plan- og bygningslov bør 

den inneholde en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. 

Målet er å bedre legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. 

 

Plan- og bygningslovens § 10-1 angir hva som naturlig hører hjemme i en planstrategi: 

 Drøfte kommunens strategiske valg 
a) Langsiktig arealbruk 
b) Miljøutfordringer 
c) Sektorenes virksomhet 
d) Vurdering av planbehov. 

 Innhente synspunkter fra berørte parter og legge til rette for bred offentlig debatt 

 Ta stilling til om gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner skal revideres 
 
Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte 
rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal 
planstrategi. 
 

1.2 Nasjonale og regionale føringer 
Den nye plan- og bygningsloven fra 2009 har fått bestemmelser om at det hvert fjerde år skal 

utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

Et slikt dokument ble vedtatt 12.6.2015  og inneholder følgende tema: 

 Gode og effektive planprosesser. Herunder enklere regelverk og økt bruk av IKT. 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. 

 Et klimavennlig og sikkert samfunn. 

 Forvaltning av natur- og kulturminner. 

 Næringsutvikling, innovasjon og kompetanse. 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. 

 Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem. 

 Levende byer og tettsteder. 

 Helse og trivsel. 

 

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er 

viktig at fylkeskommunene og kommunene jobber med i den kommende perioden for å bidra 

til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. De fleste av disse er allerede godt ivaretatt i 

Ringsaker, og det vil bli lagt vekt på føringene der det er naturlig i framtidig planlegging. 
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Mål og rammer for den nasjonale politikken blir ellers formidlet gjennom stortingsmeldinger, 

statlige bestemmelser og retningslinjer, veiledere og rundskriv. Disse mål og rammer skal 

legges til grunn for kommuner, fylkeskommuner og statlige fagmyndigheter i deres 

planlegging og forvaltning. 

 

Parallelt med at kommunene skal utarbeide en planstrategi, skal fylkeskommunene utarbeide 

en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer og institusjoner som 

blir berørt av planarbeidet. Hedmark fylkeskommune sendte ut regional planstrategi på 

høring i februar 2016. Det er der foreslått følgende ambisjon for de neste fire årene: 

«Ledende nasjonal posisjon i det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien.» Med dette 

som utgangspunkt er det utviklet fire hovedsatsingsområder: 

1. Økt verdiskaping og livskvalitet basert på lokale natur- og kulturressurser 
2. En befolkning med høy kompetanse og et konkurransekraftig arbeids- og næringsliv 
3. Levende byer og bygdesentre som motorer i regionenes utvikling 
4. En velfungerende infrastruktur som binder steder, mennesker og virksomheter 

sammen 

En rekke regionale planer gir føringer som påvirker planarbeidet i Ringsaker kommune. 

Eksempelvis kan nevnes SMAT-planen, regional samferdselsplan, regional plan for 

opplevelsesnæringer og fylkesdelplan for Rondane.  

 

Regionrådet for Hamarregionen har utarbeidet et nytt strategi- og handlingsprogram for 

perioden 2016-2020. Den overordnede visjonen er “Hamarregionen 100 000”. Hovedmålet 

er «Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser. I Hamarregionen 

er det rom for alle.». Regionrådets Strategi for 2016-2020 konsentrerer seg om noen 

kjerneområder, som Regionrådet anser som mest sentrale for å nå hovedmålet: 

 Klima og miljø 

 Det grønne skiftet 

 Kompetanse og næringsutvikling 

 Opplevelse og reiseliv 

 

I tillegg har regionrådet listet opp en del faktorer hvor samordnet politisk arbeid vil være en 

styrke for regionen: vei, bane, sykehus, bredbånd, interkommunalt samarbeid og 

profileringsprosjekter. Ringsaker kommune har avgitt høringsuttalelse til Regionrådet 

gjennom f.sak 113/2016, og kommunen støtter i det vesentlige Regionrådets prioriteringer.  

 

Hamarregionens regionale kommunikasjonsplattform med løftene Norges Spiskammer, Alle 

muligheter for et aktivt liv, Rom for å skape og Norges beste vertskap gir også føringer for 

prioriteringer i det regionale arbeidet. 

 

Ringsaker kommune er medlem i Osloregionens Europakontor. Gjennom dette søker en 

kunnskap om politiske prosesser, regelverksutvikling, europeiske trender og EUs 

programmer og prosjektarbeid. Gjennom deltakelse skal medlemmene få tilgang til relevante 

nettverk og attraktive samarbeidspartnere på europeisk nivå.  

 

For å styrke kommunal og regional utvikling er Ringsaker fra 2017 medlem av Osloregionen. 

Det er en strategisk samarbeidsallianse for 78 kommuner og 5 fylkeskommuner på det 

sentrale Østlandet. Alliansens mål er å styrke Osloregionen som en bærekraftig og 
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konkurransedyktig region i Europa. Dette skal skje gjennom å satse på en flerkjernet 

utvikling, deriblant Hamarregionen, med konsentrert vekst i byer og tettsteder, og effektive 

og miljøvennlige transportløsninger. Samarbeidet vil forhåpentlig både bedre muligheten for 

vekst og utvikling i Innlandet samtidig som det vil bidra til å avlaste Oslo-området. 

Samarbeidsalliansen har vedtatt følgende satsingsområder:    

 Felles profilering, nasjonalt og internasjonalt  

 Kompetanse og verdiskaping 

 Utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport  

 Klimapolitikk  

1.3 Ringsaker kommunes overordnede strategi 
Kommunens visjon og overordnede mål framgår av kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommuneplanen angir retningen i arbeidet for å realisere visjonen om vekst og utvikling ved 

at Ringsaker kommune skal: 

 

 tilrettelegge for et mangfold av attraktive boområder 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 

 synliggjøre og utnytte det mangfold av muligheter som finnes i kommunen 

 spille på lag med innbyggerne, private og offentlige aktører  

 

Kommunens mer konkretiserte strategi er utledet med grunnlag i kommuneplanens føringer 

og utviklet gjennom de årlige budsjettprosessene. Ringsaker kommunes ambisiøse hovedmål 

er å oppnå minst landsgjennomsnittlig befolkningsvekst. Et tallfestet arbeidsmål er å nå 

35 000 innbyggere i 2018.   

 

Strategien i arbeidet for videre vekst og utvikling i Ringsaker er stikkordsmessig beskrevet 

ved følgende oppsett: 
 

Den attraktive kommunen! 

• Brumunddal og Moelv som attraktive steder – byutvikling.  

• Attraktivt og mangfoldig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen. 

• Utnytte mulighetene Mjøsa, fjellområdene og bygdene gir. 

• Satse på kultur – gode opplevelser, livskvalitet og oppmerksomhet. 

• Markedsføring av botilbudet, reiselivstilbudet og næringslivet. 

 

Den næringsvennlige kommunen! 

• Handlekraft og initiativ i samarbeid med næringslivet. 

• Utnytte mulighetene i infrastruktur og beliggenhet. 

• Tilrettelegging av næringsarealer. 

• Satse på kompetanse, innovasjon og samarbeid. 
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Oppvekstkommunen! 

• Barnehageplass til alle. 

• Økt læringsutbytte i skolen, basisfagene i sentrum. 

• Utbygging og rehabilitering av skolebygg. 

• Attraktive ungdomstilbud. 

 

Kommunen med det gode tjenestetilbudet! 

• Trygghet for de grunnleggende velferdstjenestene. 

• Høy faglig kvalitet på tjenestene. 

 

Kommunen med orden i sakene! 

• Økonomien skal være i orden. 

• Korrekt saksbehandling er en selvfølge. 

• Kommunen som attraktiv arbeidsgiver. 

• Godt vedlikeholdte og velstelte kommunale bygg og anlegg. 

• Fremstå positivt og offensivt. 

 

Kommunens strategi ligger til grunn for alle planer og alt arbeid. I årsbudsjett og 

handlingsprogram med økonomiplan gjøres det grundig rede for innholdet i strategien, og 

hvordan kommunen jobber for å oppnå de ulike målene.  

1.4 Regional planlegging 
Ringsaker har et felles bo- og arbeidsmarked sammen med kommunene Elverum, Løten, 

Stange, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. I dette ligger Ringsaker som et slags midtpunkt 

mellom kommunene i Hamarregionen og Lillehammer/Gjøvik. Dette gir både muligheter og 

utfordringer i planarbeidet. Ringsaker kommune har en pragmatisk tilnærming til dette. 

Kommunen følger det som er lagt av føringer gjennom regionalt planarbeid, og søker hele 

tiden etter muligheter for vekst og utvikling. Det vil derfor i planperioden kunne oppstå en 

rekke situasjoner der en er avhengig av dialog på tvers av kommunegrensene, men det er ikke 

slik at en verken i grenseområdene mot Lillehammer i nord eller Hamar i sør ser 

umiddelbare behov for nye planarbeider. Dette vil en imidlertid kunne komme tilbake til 

vurderinger rundt gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og som en del av 

arbeidet ved framtidig rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

Innen en del større samfunnstemaer er det åpenbart behov for planlegging på tvers av 

kommunegrensene. Typiske eksempler på dette er planlegging av firefelts E6 og tospors 

jernbane. Et annet eksempel er utredningen av næringsområdene i Nydal, Olrud og 

Trehørningen som ble gjennomført i forrige kommunestyreperiode. Likeledes er det ved 

revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel tett dialog med nabokommunene. 

Ringsaker kommune har lojalt fulgt opp fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og 

transportutvikling (SMAT-planen) i både bolig- og næringsutvikling, og har med bakgrunn i 

denne planen fått utviklet flere bolig- og næringsområder de senere år. Det ligger ytterligere 

muligheter for utvikling med bakgrunn i det arbeidet som ble gjort i SMAT-planen, og 

Ringsaker kommune ser ingen grunn til å gå løs på en ny regional prosess før en fullt ut har 

utnyttet potensialet i gjeldende plan.  

 

Regional planlegging og interkommunalt samarbeid var sentrale temaer i utredningene 

knyttet til kommunereformen, jf. k.sak 70/2016. Ringsaker kommune har en klar oppfatning 
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av at de aller fleste oppgaver i en kommune løses best ved at enkeltelementer sees inn i en 

helhet. Dette er vanskelig i interkommunale løsninger. Det interkommunale samarbeidet er 

for Ringsakers kommunes del begrenset til noen få områder der en ser nytten av det. 

Eksempel på dette er interkommunale løsninger for renovasjon, vann og avløp, reiseliv, 

øyeblikkelig hjelp og revisjon. Det er ikke lagt opp til rullering eller utarbeidelse av nye 

interkommunale planer i planperioden, utover handlingsplaner som ikke kommer til politisk 

behandling, og interkommunale planer er derfor ikke videre tematisert i planstrategien. 

1.5 Oppbygning av planstrategien 
De statlige føringene stiller ikke strenge krav til utformingen av planstrategien. Ringsaker er 

en stor kommune, både i innbyggertall og areal, og har et ganske omfattende planhierarki. 

Dermed vil også en planstrategi nødvendigvis bli relativt omfattende og inneholde mange 

momenter. En har likevel forsøkt å holde planstrategien på et begrenset nivå, da dette skal 

fungere som et arbeidsverktøy i videre planlegging, og ikke som en fullstendig beskrivelse av 

alle kommunens virksomhetsområder og planer.  

 

En del kommuner velger å utarbeide et eget kunnskapsgrunnlag som vedlegg til 

planstrategien. Ringsaker kommune produserer gjennom plan- og styringsdokumenter årlig 

en rekke data som ligger som grunnlag for planarbeidet. Utover det som er tatt inn i selve 

planstrategien, henvises det til disse dokumentene som kunnskapsgrunnlag, i tillegg til det 

nylig vedtatte oversiktsdokumentet for befolkningens helsetilstand, jf. k.sak 46/2016. 

 

Planstrategien gir en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer som kan ha betydning for 

vurdering av planbehovet i kommunen. Reguleringsplaner og arealplaner er som hovedregel 

ikke omtalt i dette dokumentet. Det henvises til kommuneplanens arealdel for mer 

informasjon om dette feltet. Alle reguleringsplaner og arealplaner er tilgjengelig på 

kommunens internettsider. 

 
Den gode sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet 

gjør at svært mye av den nødvendige utviklingen kan håndteres gjennom årsbudsjett og 

handlingsprogram og begrenser behovet for tematiske planer. Ringsaker kommune har 

begrensede administrative ressurser til planarbeid. Dette fører til at en må prioritere strengt 

hvilke planer og oppgaver som skal løftes frem, og at det ikke legges opp til for mange og 

omfattende planer. Det er avgjørende at organisasjonen har handlekraft og kapasitet til å 

jobbe med de konkrete/faktiske sakene, og at planarbeid kun prioriteres der en ser det er 

nødvendig.   
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2 Befolkningsutvikling og sammensetning 
Ringsaker kommune er den mest folkerike kommunen i Hedmark og Oppland, og en av de 

største i areal. Kommunen må sies å ha et relativt desentralisert bosettingsmønster med to 

små byer og mange bygdesentre. Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i 

tettbebygde strøk. De to byene, Moelv og Brumunddal, er stasjonsbyer mellom Hamar og 

Lillehammer med ganske stor boligtetthet og et godt servicetilbud. De mange bygdesentrene 

ligger spredt rundt i kommunen, og varierer i størrelse og boligtetthet.  

 

Befolkningsutviklingen er et viktig verktøy for planlegging både nasjonalt, regionalt og lokalt. 

I Norge forventes det at folketallet vil stige markant de neste tiårene. Det er stor usikkerhet 

rundt tallene, men SBB anslår at Norge i 2065 vil ha ca. 7 millioner innbyggere. De neste 

årene forventes det en økning i folketallet i alle landets kommuner, men veksten vil ventelig 

være størst i Oslo og Akershus. Tendensen til at veksten er størst i sentraliserte 

bosettingsstrukturer vil sannsynligvis fortsette. Gode stedskvaliteter, gode boliger, nærhet til 

familie, tilgang til gode tjenester og arbeid er viktige faktorer som påvirker valg av bosted.  

 

Det er også viktig hvordan veksten i befolkningen vil fordele seg blant ulike grupper. 

Befolkningen i fremtidens Norge vil etter all sannsynlighet være preget av en større andel 

innvandrere og en stadig større andel eldre. En ser mye av det samme mønsteret i Ringsaker 

som i landet for øvrig, selv om befolkningsveksten ikke er like sterk som 

landsgjennomsnittet.  

 

1980-tallet var en god periode for kommunen, og særlig industrien sto sterkt og genererte 

mange arbeidsplasser. På 1990-tallet opplevde kommunen at folketallet flatet mer ut, og 

noen år så en nedgang i folketallet. Dette hang blant annet sammen med omlegginger i 

industrien. I perioden 2001 til 2004 var det en varierende befolkningsvekst i Ringsaker, i 

snitt økte folketallet netto med 16 personer i året i denne perioden. Fra 2005 til 2014 har 

Ringsaker hatt en positiv befolkningsutvikling, og i snitt økte folketallet med netto snaut 178 

innbyggere i året. Befolkningsveksten i kommunen var særlig god i årene 2010-2012, med 

netto nærmere 300 nye innbyggere i året.  

 

I 2015 hadde kommunen ingen vekst i folketallet. Dette sammenfaller med trenden man ser i 

hele landet. Folketilveksten i Norge som helhet er den svakeste siden 2006, dette skyldes 

høyere utvandring, lavere innvandring og lavere fødselstall. Ved utgangen av 2015 var 

folketallet i Ringsaker 33 597. 

 

Det har de senere årene vært et lite fødselsoverskudd, men det siste året har dette snudd til et 

fødselsunderskudd. Det flytter om lag 1 400-1 500 personer inn til kommunen hvert år, mens 

det flytter om lag 1 200-1 300 personer ut av kommunen. Ut fra SSBs beregninger vil 

befolkningen øke fra 33 500 i 2014 til ca. 39 000 i 2040.  Dersom utbygging og utbedring av 

E6 og jernbanen går som planlagt, og boligbyggingen fortsetter å øke slik en har sett de siste 

par årene, er det grunn til å anta at befolkningsveksten i Ringsaker kan bli langt høyere enn  

SSBs anslag. En høyere befolkningsvekst vil gi muligheter og utfordringer i årene som 

kommer, og er et viktig premiss i all planlegging. 

 

Befolkningen på 80 år og eldre vil fra 2020 vokse meget raskt. I følge SSB vil antall 

innbyggere over 80 år nesten fordobles frem mot 2040. Dette vil medføre økt etterspørsel 

etter en del kommunale tjenester, noe en må ta høyde for i planleggingen. 
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Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre de 

siste fem årene. Utviklingen med økt antall innvandrere følger samme trend som ellers i 

landet, men kommunen ligger godt under landsgjennomsnittet. Det er stor usikkerhet knyttet 

til innvandring framover, særlig med tanke på flyktninger og asylsøkere, men det vil uansett 

være sentralt å prioritere arbeidet med integrering og inkludering.  

 

Figur1: Befolkningsutvikling i Ringsaker 1980-2015 

 

 

Figur2: Prosentvis årlig vekst i Ringsaker og landet 1980-2015 

 
 

Tabellen over viser prosentvis årlig vekst for Ringsaker og landet som helhet. Ser man den 

siste tiårsperioden under ett, har alle områdene i kommunen vekst i folketallet. Veksten er 

sterkest i Brumunddal og i Furnes.  

 

Selv om befolkningsveksten har flatet ut noe de siste par årene, er det flere andre indikatorer 

som tyder på at befolkningsveksten vil ta seg opp igjen. Det er stor vekst i antall 

byggetillatelser, spesielt i områdene rundt Brumunddal og Furnes, og i de nærmeste årene vil 

det også bygges mange nye boliger i Moelv. Det har samtidig vært stor vekst i antall nye 

arbeidsplasser, sterk vekst i varehandelen, og det er stadig nyetableringer i kommunen. 

Utbyggingen av jernbane og E6 vil bidra til kortere reisevei til et stort arbeidsmarked sør for 

kommunen. En antar at disse faktorene vil bidra til en økt befolkningsvekst i årene som 

kommer. 
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Befolkningsvekst er helt vesentlig for kommunen. Både for å skape attraktive og livskraftige 

lokalsamfunn, men også for å sikre kommunens andel av kommunesektorens frie inntekter. 

Positiv utvikling av innbyggertallet over tid er den fremste indikatoren på om kommunen 

lykkes med sitt arbeid for om vekst og utvikling. 

 

Ringsaker kommune jobber målrettet for å oppnå befolkningsvekst. De viktigste 

vekstfaktorene er forankret i gjeldende kommuneplan, delplaner og handlingsprogram med 

økonomiplan. Dette arbeidet har høy prioritet i perioden. Kommunen er godt posisjonert for 

å jobbe videre mot en fortsatt god befolkningsvekst. Det er viktig å jobbe målrettet, langsiktig 

og holde fast ved den vedtatte strategien. 
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3 Vurdering av gjeldende kommuneplan(er) 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
Kommuneplanen for Ringsaker er kommunens overordnede plan og styringsdokument for 

utviklingen av Ringsakersamfunnet og kommuneorganisasjonen. Kommuneplanen består av 

en samfunnsdel med handlingsprogram, og en arealdel. Arealdelen er juridisk bindende, 

mens samfunnsdelen er retningsgivende for kommunens virksomhet. Plan- og 

bygningslovens kapittel 11 gir nærmere bestemmelser om krav til innhold, prosess og 

virkninger av kommuneplanen. 

 

Gjennom planstrategien skal det tas stilling til om kommuneplanen skal revideres eller 

videreføres uten endringer. Det er flere alternative løsninger på dette. Gjeldende 

kommuneplan kan videreføres i sin helhet, den kan revideres helt eller delvis, eller det kan 

være en revisjon av bare samfunnsdelen eller bare arealdelen.  

 

Kommuneplanen samfunnsdel 2006-2010 (2018) ble vedtatt 27.9.2006. Arealdelen er nylig 

revidert og gjelder for perioden 2014-2025. Den ble vedtatt 10.9.2014. Arealdelen  var 

gjennom en revisjon av LNF-områder og andre små justeringer 17.6.2015 ved k.sak 49/2015. 

 

Kommuneplanen må stimulere til vekst og gjennomgående være innrettet på en slik måte at 

den legger til rette for denne veksten. Den må ha tydelige føringer for de mest sentrale 

områdene, men samtidig være fleksibel nok til at kommunen aktivt kan forholde seg til 

endringer og utviklingen av samfunnet. 

 

3.2 Kommunens langsiktige arealstrategi 
I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede målsettinger 

beskrevet som følger: 

 

 Befolkningsvekst 

Alt arbeid med arealplaner må bygge opp under det overordnede målet om å sikre 

befolkningsvekst. 

 Gunstige ramme- og vekstvilkår for næringslivet  

Næringslivet trenger gode rammer og vekstvilkår. Det skal legges til rette for at ny 

næringsvirksomhet ønsker å etablere seg i Ringsaker, samtidig som det eksisterende 

næringslivet får gode utviklingsmuligheter. 

 Gode kommunikasjoner  

Ringsaker har en svært god beliggenhet, med kort avstand til blant annet Gardermoen og 

flere store byer. Det er viktig å legge til rette for videreutvikling av de gode 

kommunikasjonsmulighetene i vårt område. Godt kommunikasjonstilbud er viktig både 

for næringslivet og befolkningsvekst. 

 Et attraktivt og mangfoldig botilbud.  

Kommunen må tilrettelegge og sikre nye boområder for å gjøre Ringsaker mer attraktiv 

for nye innbyggere. Det er ønskelig å legge til rette for fortetting i byene og 

bygdesentrene, samtidig som det skal være større tomter tilgjengelig for eneboliger. Målet 

er å tiltrekke seg folk i ulike aldersgrupper til hele kommunen. 

 By- og tettstedsutvikling.  

Moelv og Brumunddal må videreutvikles slik at disse får et mer bymessig preg. 
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Byutviklingen må skje helhetlig og planmessig både i utstrekning og avgrensning. slik at 

det blir nærhet mellom boligbebyggelse og ulike tjeneste- og servicetilbud og 

transportbehovet (bilbehovet) minskes. Målet er økt antall boliger og arbeidsplasser 

gjennom fortetting i og nær sentrum. Kommunens byer og tettsteder må fremstå som 

attraktive og funksjonelle, og ha et godt utbygd servicetilbud. Det må tilrettelegges for lek 

og opphold i sentrumsområdene i form av parker og grønne lunger. For å sikre gode 

oppvekstvilkår, trygg ferdsel og fysisk aktive innbyggere må det være sammenhengende 

gangårer mellom sentrum, omkringliggende boligområder og friluftsområder. Byenes 

nærhet til Mjøsa må utnyttes bedre. 

 En attraktiv strandlinje til Mjøsa.  

En ønsker å bedre tilgjengeligheten til Mjøsa for å sikre gode bo- og leveforhold for 

befolkningen. I strandsonen ved Moelv og Brumunddal er det også ønskelig å drive fram 

områder med boligbebyggelse, og en større grad av opparbeidelse og tilrettelegging. 

 Utbygging og vern av Ringsakerfjellet.  

Ringsaker er landets største hyttekommune, og Ringsakerfjellet er svært viktig for 

turistnæringen. En fortsatt utvikling i fjellet må balansere mellom utbygging og bevaring 

av de uberørte fjell- og friluftsområdene. Som følge av VA-utbygging og at en ønsker å 

bevare de ubebygde fjellområdene til frilufts- og rekreasjonsbruk, må ny hyttebygging 

skje gjennom fortetting, begrenset utvidelse av allerede utbygde områder eller som ny 

utbygging i de mer lavereliggende fjell- og skogområder. 

 Sikre Ringsakers grønne verdier.  

Ringsaker er en stor landbrukskommune, og det foregår landbruksproduksjon innen et 

bredt spekter. Kommunen har ansvaret for å forvalte de naturgitte verdiene. En må sikre 

at kommunens natur- og kulturverdier sikres for fremtiden, samtidig som en legger til 

rette for vekst og utvikling. 

  

3.3 Eksisterende planer og planbehov 
Kommuneplanens samfunnsdel bør rulleres i inneværende fireårsperiode. Det er ti år siden 

denne planen ble vedtatt, og selv om målsettingene i planen er gode og arbeidet er 

videreutviklet gjennom oppfølging og utvikling av strategier i budsjetter og 

handlingsprogram, er det viktig med en helhetlig gjennomgang av overordnede målsettinger 

for utviklingen av Ringsakersamfunnet. Det tas sikte på at planprogram kommer til 

behandling i 2017 og at kommuneplanens samfunnsdel om mulig kan sluttbehandles 

inneværende kommunestyreperiode. 

 

Erfaringsmessig er det ikke behov for å revidere arealdelen i løpet av kommende periode. 

Imidlertid er det forhold som kan føre til at utviklingen og arealbehovet endrer seg. Både 

firefelts E6 og eventuelt dobbeltsporet jernbane til Lillehammer vil gjøre Innlandet mer 

attraktivt for bosetting og næringsutvikling. Særlig i søndre del av kommunen på aksen 

Brumunddal-Hamar ser en allerede at  befolkningsveksten og næringsutvikling er betydelig, 

og kan utløse behov for ytterligere utvikling. I Moelv vil en positiv beslutning om nytt 

sykehus ved Mjøsbrua utløse behov for helhetlig plan for videre byutvikling. Nevnte forhold 

kan utløse behov for å revidere deler av kommuneplanen i løpet av de nærmeste årene. 

 

Kommuneplanens arealdel foreslås for øvrig tatt opp til begrenset revisjon i planperioden for 

å innarbeide hjemmel for pålegg om overvannshåndtering, elbil-lading og presisering av 

enkelte andre bestemmelser. 
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Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Kommuneplanens 
samfunnsdel  
2006-2010 (2018) 

Overordnet strategisk plan 
for styring og utvikling av 
kommunen i et langsiktig 
perspektiv. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
27.9.2006 (k.sak 
98/2006). 

Revideres i løpet av 
perioden. Oppstart 
planlagt i 2017/2018. 

Kommuneplanens 
arealdel  
2014-2025 

Overordnet strategisk plan 
for styring og utvikling av 
kommunen i et langsiktig 
perspektiv. Forvaltning av 
arealer og andre 
naturressurser. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
10.9.2014 ved k.sak 
58/2014. revisjon av 
LNF-områder og 
andre små justeringer 
17.6.2015 ved k.sak 
49/2015 

Begrenset revisjon av 
enkeltelementer i 
planen i løpet av 
perioden. Revisjon 
vurderes eventuelt i 
slutten av perioden. 

Handlingsprogram 
med økonomiplan  

Økonomiplan som omfatter 
neste fire års periode. 
Bygger på regjeringens 
forslag til statsbudsjett 

 Revideres årlig 
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4 Utvikling av attraktive områder  

4.1 Byutvikling 
Utvikling av byene Moelv og Brumunddal er helt avgjørende for videre befolkningsvekst. Den 

klart største veksten i Ringsaker de senere årene har vært i Brumunddal. Moelv har med sin 

sentrale beliggenhet også potensial for betydelig vekst framover.  

 

Byene må rustes opp funksjonelt og estetisk med gode servicetilbud og et bredt utvalg av 

aktiviteter. Sentrumsområdene skal fremstå som attraktive, tiltalende og funksjonelle. Begge 

byer vil få store muligheter til videre utvikling med utbygging av E6 og jernbane. Ny 

skysstasjon i Brumunddal der jernbanesporene legges høyere i terrenget vil gi en betydelig 

bedre mulighet for byutvikling på begge sider av sporene, og slik gjøre denne delen av byen 

mer attraktiv for bosetting og næringsutvikling. Det blir store endringer i Moelv med blant 

annet ny skole og svømme- og idrettshall. Et eventuelt nytt sykehus ved Mjøsbrua vil gi 

byutviklingen i Moelv et ytterligere løft, og vil gi både utfordringer og muligheter i 

planarbeidet.  

 

Nærheten til Mjøsa bør utnyttes bedre gjennom økt tilgjengelighet og bedre tilrettelegging. I 

Brumunddal er dette arbeidet godt i gang, og elvepromenaden vil skape en god forbindelse 

mellom sentrum og Mjøsa. Utviklingen av Strandsagområdet som friområde og 

næringsområder i Brumunddal parallelt med utbyggingen av E6 vil ha prioritet. Også i Moelv 

må dette arbeidet sees i sammenheng med utbyggingen av E6 og de muligheter det gir. 

 

Det er flere utfordringer som må adresseres i årene framover. En stadig økende trafikk i 

bysentrum utløser behov for tilrettelegging for sykkel, nye vegsystemer, gode 

parkeringsløsninger og ikke minst en ringvegløsning for Brumunddal. Overvannshåndtering 

og flomsikring gir fortsatt utfordringer for byutviklingen.  

4.2 Utvikling av tettsteder og bygdesentre 
Ringsaker er en stor kommune med mange bygdesentre og små tettsteder. Tettstedene skal 

utvikles slik at de fremstår som attraktive, tiltalende og funksjonelle. Kommunens 

geografiske kvaliteter med spennet fra Mjøsa til fjellet gir muligheter for både bosetting, 

næringsutvikling og kulturtilbud. Det skal legges til rette for tilgjengelige og attraktive 

byggefelt i områdene der en forventer størst etterspørsel, og dette skal følges opp med 

infrastrukturtiltak i form av veg, vann og avløp. Den videre utviklingen av kommunens 

tettsteder og bygder er et viktig tema i kommuneplanens arealdel, og det er en målsetning at 

tettsteder og bygdesentre skal videreutvikles.  

4.3 Ringsakerfjellet 
Ringsaker er landets største hyttekommune. Ringsakerfjellet er et svært viktig område for 

kommunen, ikke minst med tanke på turisme og næringsliv. Utviklingen av fjellet var et 

viktig tema i revideringen av kommuneplanens arealdel. Det er en målsetting å ivareta den 

gode balansen mellom bruk og vern av Ringsakerfjellet, noe som innebærer at ny 

hytteutbygging bør komme som fortetting og utvidelser av allerede utbygde områder eller 

som ny utbygging i de mer lavereliggende fjell- og skogområdene. Arealdelen har avklart 

rammene for dette. Gjennom kommuneplanens arealdel er det også åpnet for fast bosetting i 

områder med fritidsbebyggelse. 
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4.4 Mjøsa 
Mjøsa er en betydelig ressurs for kommunen. Ringsaker har en 11,4 mil lang strandlinje til 

Mjøsa, og utviklingspotensialet er stort. Kommunen skal jobbe med å forbedre Mjøsa sin 

miljøtilstand, med fokus på miljøgifter, blant annet ved å være med på en ny Mjøs-aksjon.  

 

Utbygging og tilrettelegging i deler av strandsonen og arbeid med å øke tilgjengeligheten er et 

av kommunens satsingsområder. Bedre tilrettelegging for innbyggerne er viktig for å sikre 

befolkningsvekst og gode bo- og leveforhold. 

4.5 Boligutvikling 
Det er viktig med en strategisk boligbygging. For å nå målet om en fortsatt sterk 

befolkningsvekst må kommunen bidra til at det kan bygges nye boliger. Det er viktig å legge 

til rette for fortetting i byene og bygdesentrene, samtidig som det også skal være større 

tomter tilgjengelig for eneboliger. 

 

Det er flere utfordringer knyttet til boligutvikling. Ikke minst gjelder dette hensynet til 

dyrkbar mark og kulturminner. Det er viktig å finne attraktive arealer hvor det samtidig er få 

konflikter med andre interesser. Det er viktig at kommunen tilrettelegger for ulike behov. 

Boligmarkedet for ungdom er en spesiell utfordring, og en ser et behov for flere små, rimelige 

og sentrumsnære boliger. Det er tatt flere grep innenfor det boligsosiale arbeidet, og 

satsingen videreføres gjennom deltakelse i Husbankens kommuneprogram 2016-2020.  

 

Ringsaker kommune ønsker å ha varierte og gode tomter i hele kommunen. Dette var et 

sentralt tema i revisjonen av kommuneplanens nye arealdel. Kommunen som planmyndighet 

må ha et avklart forhold til hvordan en ønsker å påvirke utviklingen i boligmarkedet. 

Statistikk over gitte byggetillatelser viser at det de senere årene bygges mye nye boliger i 

Ringsaker, særlig i Brumunddal, men også i Furnes og Moelv kommer det stadig flere boliger. 

4.6 Eksisterende planer og planbehov 
By- og tettstedsutvikling var sentrale tema i revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette vil 

også bli sentralt i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. Planbehovet dekkes ved gode 

føringer i kommuneplanen og oppfølging av disse i budsjett og handlingsprogram, samt i de 

enkelte reguleringsplaner.  

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø er under utarbeidelse. Kulturminne-

planen skal gi en oversikt over noen av de viktigste kulturminnene i Ringsaker. I den 

helhetlig arealplanleggingen er historien viktig for å skape gode steder. Kulturminner er et 

grunnlag for verdiskaping, og i mange sammenhenger er en tjent med en større bevissthet 

rundt kulturminnene som finnes i omgivelsene våre og som utgjøre historien til kommunen. 

 

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Kommunedelplan 
for kulturminner 
og kulturmiljø 

Kartlegging og registrering 
av kulturminner. 

Planprogram vedtatt av 
kommunestyret 
20.5.2015 (k.sak 
34/2015) 

Kommer til 
sluttbehandling i 
løpet av perioden. 
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Kommunedelplan 
for Ringsakerfjellet 

En plan for nye og 
eksisterende hyttefelt. 
Særlig knyttet opp mot VA.  

Vedtatt av 
kommunestyret 
5.10.2011 (k.sak 
62/2011). 

Ikke behov for 
revisjon. 
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5 Samferdsel 

5.1 Tospors jernbane og firefelts E6 
De to store samferdselstiltakene er å legge til rette for raskest mulig utbygging av firefelts E6 

og dobbeltsporet jernbane sørfra gjennom Ringsaker og fram til Lillehammer.  

 

Reguleringsplaner for E6 på strekningen Kolomoen-Moelv er ferdigstilt. I tillegg er 

kommunedelplan for ny bru over Mjøsa vedtatt. Veiselskapet Nye Veier AS er etablert for å 

planlegge og bygge E6 på følgende strekninger i Innlandet: 

 E6 Kolomoen-Moelv 

 Moelv-Ensby 

 

E6 Kolomoen-Moelv er prioritert høyt av veiselskapet, og utbyggingen starter  i 2017.  For 

strekningen antas en byggeperiode på 2-3 år. Strekningen Moelv-Ensby er også en del av 

porteføljen til det nye selskapet, men her er framdriften mer usikker. Samfunnsøkonomisk er 

det fordelaktig med kontinuerlig utbygging videre fra Moelv til Ensby.  

 

Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane fra Sørli til Brumunddal forventes vedtatt i 

løpet av 2016. Utredning av strekningen Brumunddal-Lillehammer starter opp i 2016. Målet 

er at dobbeltsporet kommer til Hamar i 2024, til Brumunddal i 2026, bedre godstrafikken 

gjennom Ringsaker i 2026 og ferdigstilling av  dobbeltsporet til Lillehammer i 2030. 

Revisjonen av Nasjonal transportplan (2018-2029) i 2017 vil legge føringer for hvordan 

framdriften blir på de ulike strekninger. Arbeid med kommunedelplaner og påfølgende 

reguleringsplaner vil ha høy prioritet. 

 

I Brumunddal og Moelv vil etablering av E6 og særlig jernbane påvirke byutviklingen svært 

positivt i tillegg til at de begge er gode trafikksikkerhetstiltak. Ny skysstasjon i Brumunddal 

vil føre til en langt bedre byutvikling på begge sider av jernbanen i tillegg til at selve 

stasjonsområdet blir et mer attraktivt og funksjonelt knutepunkt. Nytt akuttsykehus ved 

Mjøsbrua kan påvirke framdriften for begge tiltakene nord for Hamar. 

 

Det er også behov for forbedringer på kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Dette 

håndteres i kommunens trafikksikkerhetsplan, i budsjett og handlingsprogram, samt 

fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger og i Nasjonal transportplan. 

5.2 Kollektivtrafikk og sykkel 
God kollektivtrafikk er utfordrende i Ringsaker hvor folk bor spredt, og det er til dels store 

avstander. Dersom kollektivtrafikken skal bli mer attraktiv, må infrastrukturtiltak for 

kollektivtrafikken prioriteres ut over dobbeltsporet jernbane. Å legge bedre til rette for buss 

mellom Mjøsbyene er særlig viktig for å øke kollektivandelen og redusere trafikkulykker og 

luftforurensning. Dette ivaretas gjennom utarbeidelse av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 

FKF, noe som primært er et regionalt og statlig ansvarsområde, men kommunen vil være en 

pådriver og samarbeidspartner.  

 

I alle deler av kommunen er det gode muligheter for sykkel på grunn av det omfattende 

veinettet. Trafikksikkerheten er imidlertid ikke godt ivaretatt over alt. Særlig i byene er 

utfordringene betydelige. For å tilrettelegge enda bedre for sykkel i Brumunddal er byen nå 

en del av den nasjonale sykkelbysatsningen. Dette innebærer at en viderefører arbeidet med å 
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bedre infrastrukturen og øke sykkelbruken i Brumunddal og etter hvert i Moelv, gjennom 

bl.a. holdningsskapende arbeid.  Fordelene med økt sykkelbruk er bl.a.: 

 Folkehelsen bedres da mange mennesker i dag er fysisk inaktive 

 Fysisk aktivitet bedrer kognitiv utvikling  

 Luftkvaliteten bedres og klimagassutslippene reduseres 

 Antall trafikkulykker reduseres 

 Positivt for markedsføringen av byen  

 Mindre behov for parkeringsplasser i sentrum 

 

5.3 Eksisterende planer og planbehov 
Utarbeidelsen av reguleringsplan for E6 på strekningen Moelv-Biri vil være viktig. Det 

samme gjelder utarbeidelsen av reguleringsplaner for dobbeltsporet jernbane, og da i første 

omgang fram til Brumunddal. Kommunedelplan for strekningen Brumunddal-Lillehammer 

bør starte opp i perioden. Det er behov for å rullere Trafikksikkerhetsplan med 

handlingsprogram. Utover dette vurderes det ikke å være ytterligere planbehov i perioden. 

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Trafikksikkerhetsplan 
med 
handlingsprogram 
2015-2018 

Redusere antall ulykker i 
trafikken. Sikre trygge 
skoleveier. Sikre opphold 
og trygg ferdsel mellom 
boligområder, sentrums-
områder og aktivitets-
arenaer. Forebygge ulykker 
gjennom 
holdningsskapende arbeid. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
15.4.2015 (k. sak 
19/2015).  

Revideres i 2018. 

Kommunedelplan for 
E6 Moelv-Biri 

Legge til rette for 
utbygging av firefelts E6 
over Mjøsa mot 
Lillehammer. 

Kommunedelplan 
vedtatt av 
kommunestyret 
20.5.2015 (k. sak 
31/2015). 

Følges opp med 
reguleringsplan E6 
Moelv-Biri i 
perioden dersom 
prosjektet 
prioriteres i NTP. 

Kommunedelplan 
dobbeltsporet 
jernbane Sørli-
Brumunddal 

Legge til rette for 
utbygging av dobbeltsporet  
jernbane til Brumunddal. 

Planprogram fastsatt 
17.6.2015 (k. sak 
50/2015). 
Kommunedelplan 
vedtatt lagt ut til off. 
ettersyn 15.6.2016 
(k.sak 65/2016)  

Følges opp med 
reguleringsplan for 
strekningen Hamar-
Brumunddal. 

Kommunedelplan 
dobbeltsporet 
jernbane 
Brumunddal-
Lillehammer 

Legge til rette for 
utbygging av dobbeltsporet  
jernbane til Lillehammer. 

Framdrift trolig avklart 
i revisjonen av NTP i 
2017 

Påbegynnes og 
prioriteres så snart 
det blir mulig. 
Følges senere opp 
med 
reguleringsplan. 
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6 Samfunnssikkerhet og beredskap 

6.1 Kommunal beredskapsplikt 
Ny forskrift om kommunal beredskapsplikt trådte i kraft 7.10.2011. Det stilles krav til at 

kommunen ivaretar innbyggernes sikkerhet og trygghet. Med bakgrunn i en helhetlig risiko- 

og sårbarhetsanalyse skal det utarbeides en beredskapsplan med langsiktige mål, strategier 

og prioriteringer for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

6.2 Klimarelaterte skader 
Klimarelaterte skader er en økende utfordring for samfunnet. Dette gjelder både for 

infrastrukturen og for liv og helse. Store, konsentrerte nedbørsmengder kan forårsake skader 

på arealer, veier, jernbaner, broer og bygninger. Vann- og avløpsnettet kan bli overbelastet på 

grunn av innlekking av fremmedvann. Ekstremværet utgjør også en risiko for sikkerheten 

med tanke på flom, ras og skred. Erosjon og flom er viktige elementer i samfunnssikkerhet og 

beredskap. Dette synes ikke i beredskapsplanhierarkiet, men ivaretas gjennom 

kommuneplanens arealdel. For å kunne stille krav til private utbyggere om 

overvannshåndtering og klimatilpasninger trenger kommunen hjemmel, og det er behov for å 

innarbeide bestemmelser om dette i kommuneplanens arealdel. 

6.3 Eksisterende planer og planbehov 
Ringsaker kommunes gjeldende planverk, består av beredskapsplan for kommunens 

kriseledelse, sist ajourført 18.3.2016, med underliggende delplaner. Fylkesmannen har 

konkludert med at Ringsaker kommunes beredskapsplan tilfredsstiller lovens krav, dog med 

behov for en del ajourhold og tilpasninger. Beredskapsplanene er under kontinuerlig 

revisjon, og de fleste planer er nylig ajourførte. Kommunen har utarbeidet overordnet ROS-

analyse, som ble vedtatt av kommunestyret, 8.6.2014 (k.sak 54/2014). Ved utarbeidelse av 

ROS-analysen har det vært lagt ned et grundig, tverrfaglig arbeid som er basert på tilgjengelig 

kunnskap. En må anta at risikobildet vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og ROS-

analysen oppdateres hvert fjerde år i forbindelse med utarbeidelsen av kommunal 

planstrategi, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

 

På dette grunnlaget vil det bli utarbeidet en overordnet plan for samfunnssikkerhet og 

beredskap for Ringsaker kommune. Den skal inneholde oversikt over de hovedgrep og 

virkemidler, som kommunen skal benytte på beredskapsområdet. Som vedlegg følger plan for 

kriseledelse, herunder en oversikt over offentlige og private ressurser på beredskapsområdet, 

samt underliggende beredskaps- og tiltaksplaner på aktuelle virksomhetsområder.  

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

ROS-analyse Gjennomgang av 
kommunens 
samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
8.6.2014 (k.sak 
54/2014). 

Oppdateres hvert 
fjerde år i forbindelse 
med utarbeidelsen av 
kommunal 
planstrategi, og for 
øvrig ved endringer i 
risiko- og 
sårbarhetsbildet. 
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Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Overordnet plan for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Langsiktige mål, strategier 
og prioriteringer. 

Utarbeides i løpet av 
perioden.  

Vil kunne inngå som 
en del av 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Plan for kriseledelse Ansvarsforhold og rutiner 
for å takle en krisepreget 
hendelse.  

Vedtatt av 
kommunestyret 
26.6.2002 (k.sak 
50/2002).  

Revidert 18.3.2016. 
Neste revisjon i 2017. 

Plan for 
krisekommunikasjon 

Ansvar, organisering og 
rutiner for 
kommunikasjon under en 
krisepreget hendelse. 

Vedtatt 
administrativt mars 
2006.  

Revidert 4.4.2016. 
Neste revisjon i 2017. 

Plan for evakuering Ansvarsforhold og rutiner 
ved evakuering fra 
geografisk område. 
Delplan for opprettelse av 
EPS-senter. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
26.6.2002 (k.sak 
50/2002).  
 

Revidert 18.3.2016. 
Neste revisjon i 2017. 

Langvarig bortfall av 
strøm 

Konsekvensanalyse, 
prioritering- og tiltaksliste 
og fagplan for langvarig 
bortfall av strøm.  

Vedtatt 
administrativt 
1.11.14 

Revidert 18.3.2016. 
Neste revisjon i 2017. 

Brannplan Dokumentere 
organisering og 
dimensjonering slik at 
både lovpålagte og andre 
oppgaver kan utføres 
tilfredsstillende. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
8.3.1999 (k.sak 
35/1999). Sist 
revidert av 
kommunestyret 
14.12.2011.  

Revidert 17.2.2016. 
Neste revisjon i 2017. 

Beredskapsplan for 
vannforsyning 

Sikre vannforsyningen ved 
en krisesituasjon. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
19.11.2003 (k.sak 
107/2003). 

Oppdateres 
fortløpende. 
Revisjonsfrist i 2019. 

Beredskapsplan for 
avløp 

Sikre miljøet mot ytre 
forurensing. 

Vedtatt 
administrativt i 
2003. 

Oppdateres 
fortløpende. 
Revisjonsfrist i 2020. 

Plan for helsemessig 
og sosial beredskap 
 

Sikre helsetjenester og 
sosiale tjenester i krise-
situasjoner. Delplaner for 
smittevern og psykosos. 
krisegruppe. 

Vedtatt av 
formannskapet 
23.2.2005 (f. sak 
32/2005).  

Ny versjon felles for de 
fire kommuner i 
regionen, planlegges 
ferdigstilt i 2016/2017. 

Plan for 
trusselsituasjoner og 
alvorlige hendelser i 
skole og barnehage 

Overordnet fagplan ved 
trusselsituasjoner og 
alvorlige hendelser for 
barnehager og grunn-
skoler i kommunen.  

Vedtatt 
administrativt 
1.11.14 

Revidert 5.4.2016. 
Neste revisjon i 2017. 

Atomberedskap Veileder for plan for 
håndtering av hendelser, 
ulykker, trusler eller 
handlinger der radioaktive 
stoffer og stråling er 
involvert.  

Utarbeidet 
2.5.2003. Revidert 
1.11.2004. 

Vurderes i samråd med 
fylkesmennene og 
Statens strålevern. 
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7 Verdiskaping og næringsutvikling 

7.1 Næringsvennlig og handlekraftig kommune 
Ringsaker ønsker å være en næringsvennlig kommune, og har som mål at næringslivet skal 

oppfatte kommunen som en attraktiv samarbeidspartner. Det er viktig å være offensiv, 

handlekraftig og resultatorientert, og ikke minst gi næringslivet gode rammebetingelser. 

 

En positiv næringsutvikling er en viktig bidragsyter til befolkningsvekst i kommunen, og 

kommunen satser derfor bredt opp mot næringslivet. Et av Ringsakers viktigste fortrinn er 

den strategiske beliggenheten. Det er viktig å markedsføre dette overfor potensielle nye 

næringsaktører, og samtidig legge til rette for en god tilgang på attraktive tomter. 

Tilbakemeldinger fra næringslivet tyder på at kommunen i stor grad lykkes med denne 

satsingen, men det er et klart mål å bli enda bedre. I den perioden en er inne i nå, blir 

tilretteleggingen for vekst rundt den store infrastrukturen av avgjørende betydning. 

7.2 Tradisjonelle og nye næringer 
Ringsaker er en av Norges største landbrukskommuner og en stor industrikommune. 

Tradisjonelt har det vært høy sysselsetting innen disse næringene. Det er fortsatt mange 

viktige arbeidsplasser innen industri og landbruk i kommunen. Som i andre deler av landet 

ser en også i Ringsaker at sysselsettingen i denne type bransjer er synkende, mens 

produksjonen er økende. Ringsaker jobber for å beholde og øke sysselsettingen i industrien 

og landbruket gjennom rekrutteringstiltak og fagprosjekt, samt tiltrekke seg nye næringer og 

skape flere kunnskapsintensive arbeidsplasser i kommunen.  

 

Matproduksjon har naturlig hatt en stor plass i Ringsaker, med utgangspunkt i både 

landbruk og næringsmiddelindustri. De senere årene har framveksten av 

lokalmatprodusenter styrket Ringsakers posisjon som matkommune. Som en del av den 

regionale satsingen på at Hedmarken skal ta posisjon som Norges spiskammer, blir det viktig 

med både konkrete tiltak og markedsføring for å løfte Ringsaker ytterligere som 

matkommune. 

 

De senere år har Mjøsa blitt stadig mer sentral som grunnlag for vekst og utvikling i 

Mjøsregionen, og det ligger et uutnyttet potensial i utviklingen av de Mjøsnære områder. Det 

er grunnlag for å vurdere et tettere samarbeid mellom kommunene rundt Mjøsa for å utnytte 

noen av disse mulighetene. Ikke minst gjelder dette innenfor reiselivet, som er en næring 

med stort potensial i Innlandet. Reiseliv blir stadig viktigere, og næringer basert på lokale 

natur- og kulturressurser vokser frem. På denne måten kan kulturlandskapet ivaretas, 

samtidig som det gir tradisjonelle næringer flere ben å stå på. Her er også synliggjøring av 

kulturminner viktig.  

 

Varehandelen er i sterk vekst i Ringsaker. Utviklingen av store områder for plasskrevende 

varer i Nydal, utvidelsen av Coop Obs på Rudshøgda og utviklingen i Brumunddal og Moelv 

vil ha mye å si for den videre utviklingen. For å sikre videre utvikling er det viktig med  

langsiktig strategisk planlegging, effektiv arealavklaring, infrastruktur, aktiv tilrettelegging, 

målrettet samspill og operativ handlekraft i den enkelte sak. 

 

Ringsaker trenger flere kompetansearbeidsplasser. Vekst i kompetansearbeidsplasser krever i 

første rekke at Ringsaker framstår som et attraktivt sted å etablere seg. Derfor er 
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bostedsutvikling, byutvikling og attraktive næringsarealer avgjørende. Det må sees på 

hvordan en kan rette seg særskilt inn mot vekst i arbeidsplasser innenfor næringer som IKT 

og helse. 

7.3 Eksisterende planer og planbehov 
Strategisk næringsplan 2012-2020 ble vedtatt 13.6.2012. Med de muligheter Ringsaker 

kommune står overfor i årene framover, særlig knyttet opp mot de store 

infrastrukturinvesteringene, er det naturlig å rullere strategisk næringsplan i løpet av 

perioden. En ser for seg å kunne starte dette arbeidet i 2017/2018.  

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Strategisk 
næringsplan  
2012-2020 

Utvikle en helhetlig 
næringspolitikk som er et 
konkret og målrettet 
styringsverktøy for 
kommunens engasjement. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
13.6.2012 (k.sak 
67/2012). 

Revideres i løpet av 
perioden. Oppstart 
planlagt i 2017/2018. 
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8 Klima og energi 

8.1 Energi- og klimaplan 
Det overordnede målet for klima- og energiarbeidet er å bidra til en samfunnsutvikling 

innenfor naturens tåleevne.  Det vil blant annet si et bærekraftig forbruk, miljøvennlig 

energibruk og redusert forurensning.  

 

Utfordringene knyttet til klima og energi er av global karakter. Det er derfor inngått 

internasjonale avtaler for å møte utfordringene på tvers av kontinenter og landegrenser. Den 

siste internasjonale avtalen ble inngått i Paris i 2015 av 195 land. EU følger opp dette 

gjennom direktiver som gir retningslinjer for det enkelte medlemsland. Det er grunn til å tro 

at dette også får betydning for Norges klima- og energisatsning.  

 

Det er anslått at 20 prosent av Norges klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og 

tiltak. Staten har oppfordret kommunene til å utarbeide lokale energi- og klimaplaner som et 

bidrag til at Norge når sine klimamål. Kommunestyret i Ringsaker vedtok kommunedelplan 

for energi og klima i k.sak. 59/2010. Planen beskriver status for energibruk og utslipp av 

klimagasser i Ringsaker, energi- og klimautfordringer, samt mål og tiltak for å redusere 

energiforbruk og klimagassutslipp. Tiltak innenfor kommunens organisasjon skal følges opp 

gjennom kommunens økonomiplan og årsbudsjett. Energi- og klimaplanen ble fulgt opp av 

en handlingsplan vedtatt av kommunestyret i k.sak. 27/2012. Energiforbruket og 

klimagassutslippene i kommunen er gjennomgått i planen.  

 

Ringsaker har som mål å redusere klimagassutslippene med 20 prosent av totalt utslipp i 

2006 innen 2020. Dette er et ambisiøst mål som vil kreve innsats på flere områder. Blant 

annet må fossilt brennstoff til oppvarming fases ut samtidig med at elektrisitetsforbruket 

ikke kan økes vesentlig. Utslipp fra landbruket må reduseres med 15 prosent, og det samme 

gjelder transportsektoren. For å nå reduksjonsmålet skal det i tillegg settes i verk tiltak for å 

binde CO2 ved å øke tilveksten i skogbruket og øke bruken av tre som byggemateriale.  

 

Det synes realistisk å kunne oppnå en reduksjon på om lag 10 prosent gjennom kommunale 

virkemidler. For å kunne nå målsettingen om en reduksjon på 20 prosent kreves det økt 

satsing fra statlig og regionalt hold, ikke minst på transportsiden. Økt bruk av 

kollektivtransport og sykkel er blant tiltakene det fokuseres på. 

 

Også Innlandet må regne med å bli påvirket av klimaendringene i årene som kommer 

gjennom mildere vintre, samt økt flom- og skredfare. Disse momentene må tas med i  den 

kommunale planleggingen innen blant annet områdene helse, arealbruk, infrastruktur og 

landbruk. 

8.2 Eksisterende planer og planbehov 
Det jobbes aktivt med å vurdere miljøaspektet i all kommunal planlegging. Energi- og 

klimaplanen ble vedtatt sent i 2010, og fulgt opp med en handlingsdel i 2012. Det er grunn til 

å vurdere rullering av denne planen i løpet av perioden. 

 

Bærekraftig bruk og vern av natur- og miljøressurser som artsmangfold, grønnstruktur, 

kulturlandskap, jordvern og friluftsliv styres gjennom kommunal arealplanlegging. Fiske- og 

viltforvaltning, forurensning og avfallshåndtering er miljøtema som dels ivaretas gjennom 
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egne planer og eget lovverk, dels gjennom arealplanlegging. En vurderer at miljøhensynet er 

godt ivaretatt i arealplanleggingen i Ringsaker kommune.  

 

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Energi- og 
klimaplan 
(kommunedelplan) 

Et bidrag til at Norge når 
sine mål om utslipp av 
klimagasser. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
6.10.2010 (k.sak 
59/2010). 

Revideres  i løpet av 
perioden. 
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9 Oppvekstkommunen  

9.1 Skole og barnehage 
Barn og unge i Ringsaker skal ha gode levekår, utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø. 

Oppvekstkommunen Ringsaker satser på skole, barnehage og kultur. Det skal være attraktivt 

for familier å bosette seg i kommunen. 

 

Full barnehagedekning er sentralt for å være attraktiv for barnefamilier. Pr 15.12.2015 var 

87,7 % av barn i alderen 1-5 år i barnehage i Ringsaker kommune. Barnehagedekningen er 

god, og alle barn som ønsket plass fra høsten 2016 ble gitt tilbud. Det er ledige plasser i alle 

områder, slik at søkere som ønsker plass gjennom året får plass så lenge kapasiteten holder. 

Barnehagetilbudet skal ha høy kvalitet, og det gjennomføres årlig kompetansehevingstiltak 

for å øke kompetansen til de ansatte, styrke læringsmiljøet og sikre en god sammenheng 

mellom barnehage og skole. Det er utarbeidet en tiltaksplan for arbeidet. 

 

Arbeidet for å sikre et godt og inkluderende læringsmiljø har høy prioritet. Skoleeier og 

skoleledelse har gode systemer som sikrer jevnlig vurdering av elevenes læringsmiljø på 

klasse og skolenivå. Det er et systematisk arbeid for å øke læringsutbyttet. Tilstandsrapporter 

de senere år viser at satsingen på barnehage og skole gir resultater, og elever på 5. trinn i 

Ringsaker hadde i 2014 og 2015 resultater på eller over landsgjennomsnittet i både lesing, 

regning og engelsk. Resultatene på eksamen er fortsatt under landsgjennomsnittet. Trivselen 

på skolen er høy. 

 

Selv om det de senere årene er flere elever som gjennomfører videregående opplæring, er det 

er en utfordring at for mange elever fra kommunen ikke fullfører. Dette er blant annet 

trukket fram som en av hovedutfordringene i folkehelsearbeidet, jf. k.sak 46/2016.  

 

Ringsaker kommune har et lavt utdanningsnivå sammenliknet med landssnittet. I 2015 

hadde om lag 22 % av befolkningen i Ringsaker utdanning fra høyskole eller universitet. 

Gjennomsnittet for Hedmark fylke var da om lag 24 % mens gjennomsnittet for landet var 

drøyt 31 %. Det har vært en økning i andelen med høyere utdannelse i Ringsaker de senere 

årene, men andelen med høyere utdannelse har steget enda mer i fylket og landet for øvrig, 

slik at Ringsaker forholdsmessig har falt noe lenger bak. 

 

Det systematiske arbeidet med økt læringsutbytte i barnehage og skole er nødvendig for å 

sikre at flere elever rustes til å fullføre videregående skole og motiveres til å ta høyere 

utdanning, og således skape en kultur for læring. Det omfattende arbeidet som er igangsatt 

for å bedre resultatene inkluderer tett oppfølging av skolene fra skoleeier, kompetanseheving 

for lærere, systematisk kartlegging og oppfølging av elevene, vurdering for læring, bruk av 

digitale verktøy og konkrete tiltak i klasserommet innenfor basisfagene norsk, matematikk og 

engelsk. Timetallet har de senere år blitt utvidet, slik at elevene i Ringsaker får flere timer i 

matematikk, norsk og engelsk.  

 

De siste årene har kommunen rehabilitert og bygget flere nye skoler og barnehager. 

Utbygging og rehabilitering av bygningsmassen i grunnskolen er en stor utfordring, og det vil 

ta tid før målet om tilfredsstillende og tidsmessige skolebygninger er nådd. Det er vedtatt en 

rehabiliterings- og utbyggingsplan for skolene i kommunen, og det er lagt opp til at alle 

byggeprosjektene i pulje 1 skal være fullført innen 2020.  
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9.2 Kultur 
Kommunen skal tilrettelegge for kulturaktiviteter der alle har mulighet til å delta. 

Kulturtilbudet i Ringsaker spenner svært vidt, og omfatter mange grupper. Satsing på 

kulturhusene, ungdomstilbud, idrettsarrangement og Prøysenhuset vil ha prioritet i 

perioden. Det har de senere årene vært satset mye på arrangement og opplevelser som bygger 

omdømme og vekst i kommunen. Dette arbeidet videreføres og videreutvikles. 

Engasjementet, eierskapet og begeistringen kultursatsingen skaper, gjør kulturtilbudet helt 

sentralt i strategien for å oppnå vekst og utvikling.  

9.3 Forebyggende arbeid 
Forebyggende arbeid har høy prioritet. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende 

tiltak (SLT) er sentralt. Arbeidet med Tidlig intervensjon – unge og rus, er viktig. Tett 

samarbeid mellom forebyggende instanser som barnehager, skoler, helsestasjoner og 

barnevern er nødvendig for å sikre god oppvekst.  

9.4 Eksisterende planer og planbehov 
Planleggingen av virksomheten i barnehage og skole og kulturtilbudet ivaretas i dag gjennom 

føringer gitt i de årlige rulleringer av handlingsprogrammet og gjennom enkeltprosjekter. Det 

vurderes ikke å være behov for nye planer, men det er behov for revidering av enkelte av de 

eksisterende planene, jf. tabellen nedenfor. 

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Strategi for 
kompetanseutvikling 
i grunnopplæringen 
2016-2019 

Gi føringer for arbeidet med 
kompetanseheving i skole, 
særlig til etter- og 
videreutdanning knyttet opp 
mot nasjonal strategiplan og 
årlig tildeling av statlige 
kompetansemidler. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
13.4.2016 (k.sak 
42/2016). 

Revideres i 
2019/2020 i 
forbindelse med 
revisjon av nasjonal 
strategiplan. 

Rehabiliterings- og 
utbyggingsplan for 
grunnskolen 

Avklare rekkefølgen for 
rehabilitering og utbygging 
av grunnskolen. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
16.4.2008 (k.sak 
43/2008). 

Følges opp 
fortløpende med 
egne saker for hvert 
enkelt prosjekt. 

Kommunedelplan 
for idrett og fysisk 
aktivitet 2012-2015 

Stimulere til idrett og fysisk 
aktivitet ut fra ulike behov, 
interesser og forutsetninger. 
En plan- og målstyrt 
utbygging av anlegg, og 
tilrettelegging av områder 
for fysisk aktivitet. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
12.12.2012 (k.sak 
118/2012). 

Det er ikke lenger 
krav om 
kommunedelplan. 
Det er imidlertid 
nødvendig med et 
vedtak på 
videreføring av 
eksisterende plan i 
2016, som grunnlag 
for søknad om 
spillemidler. 
Revisjon av planen 
planlegges i 2017. 
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10 Gode velferdstilbud 

10.1 Endret befolkningssammensetning 
Levealderen i Norge er blant de høyeste i verden, og den øker fortsatt. Dette er en positiv 

utvikling, men den fører også med seg en del utfordringer for samfunnet. I tiårene fremover 

vil Norge få en betydelig eldre befolkning. Antall personer over 67 år vil bli nesten fordoblet, 

samtidig vil andelen eldre over 80 år øke, spesielt fra ca. 2020. Denne utviklingen vil få stor 

betydning for hvordan byer, boliger, tjenester og infrastruktur planlegges og videreutvikles. 

Kommunene vil i årene fremover oppleve endringer i etterspørsel etter tjenester og 

tilrettelegging. 

 

Å ivareta innbyggernes helse har høy prioritet på statlig, regionalt og kommunalt nivå. 

Hovedmålet er å sikre flere leveår med god helse for den enkelte og reduserte helseforskjeller 

i befolkningen. 

 

Selv om helsetilstanden i den norske befolkningen generelt sett er god, ser en økt 

sykdomsutvikling knyttet til livsstil og større andel eldre. Sosiale ulikheter kan medføre 

helseforskjeller. Det er potensial til å bli enda bedre på helsefremmende og forebyggende 

arbeid. Fysisk aktivitet, kosthold, røyking og bruk av rusmidler er viktige innsatsområder. 

10.2 Befolkningens helsetilstand 
Siden 2012 har kommunene i henhold til folkehelseloven hatt plikt til å utarbeide oversikt 

over befolkningens helsetilstand. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i 

kommunen og vurdere årsaker og konsekvenser, med særlig oppmerksomhet på trekk ved 

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 

sosiale helseforskjeller. Det skal utarbeides et slikt samlet oversiktsdokument hvert fjerde år, 

og for inneværende periode ble dette vedtatt av kommunestyret i Ringsaker 13.4.2016 ved 

k.sak 46/2016. 

 

Ringsaker kommune har mange gode forutsetninger for god folkehelse gjennom gode 

oppvekstmiljø, rikt kulturliv og muligheter for å leve et aktivt liv. Det er befolkningsvekst og 

vekst i næringsliv og arbeidsplasser. Det er en økende stolthet blant kommunens innbyggere 

over kommunen de bor i.  

 

Samtidig har Ringsaker tydelige utfordringer knyttet til folkehelsen, med eksempelvis høyere 

andel hjerte- og karsykdommer enn landet for øvrig, en relativt høy forekomst av muskel- og 

skjelettlidelser, høy dødelighet som følge av KOLS og høy andel lungekrefttilfeller.  

 

Utfordringene kan henge sammen med sosial ulikhet i helse. Til tross for en jevn 

velstandsøkning og mange medisinske og sosiale framskritt, viser forskning at de sosiale 

ulikhetene i helse har økt over tid.  

 

Gjennom arbeidet med oversiktsdokumentet er det identifisert følgende hovedutfordringer i 

Ringsaker: 

 Frafall i videregående opplæring 

 Fysisk helse 

 Psykisk helse 
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Disse utfordringene blir allerede adressert i stor grad gjennom tiltak som er utledet av 

strategien for vekst og utvikling. Det er imidlertid behov for å vurdere tiltak både i det 

forebyggende arbeidet rettet mot befolkningen som helhet og i det oppfølgende, 

individrettede arbeidet. 

10.3 Overordnede strategier 
Ringsaker skal i henhold til kommunens strategi om vekst og utvikling være kommunen med 

det gode tjenestetilbudet – det skal være mangfoldig og godt utbygget. Helse- og 

omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for det, får nødvendig og individuelt 

tilpassede tjenester, uavhengig av alder, bosted og ressurser. 

 

Etterspørselen etter tjenester innen helse og omsorgssektoren er i endring. Dette skyldes til 

dels flere eldre, men også økende andel yngre brukere med sammensatte behov. Disse 

utfordringene må løses helhetlig, gjennom effektivisering og utvikling av nye og bedre 

tjenestetilbud. Det som sannsynligvis vil ha størst effekt, er å hindre eller utsette selve 

etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Dette må både skje ved å styrke den generelle 

folkehelsen, men også ved tiltak som bidrar til økt mestring hos de som er i risikogrupper 

eller allerede får tjenester. Samtidig må de som allerede er brukere ha trygghet og kvalifisert 

bistand til å mestre hverdagen. Dette gjør det nødvendig med langsiktig og omfattende arbeid 

for å utvikle og tilpasse organisasjonen. Ikke minst vil det kreve en endring i holdninger og 

forventninger, både hos brukere og pårørende, ansatte, ledere, politikere og befolkningen 

som helhet. 

 

Kommunestyret vedtok i 23.5.2012 ved k.sak 48/2012 «Forebygging og mestring - 

overordnet strategi for helse-, pleie- og omsorgstjenestene». Strategien skisserer strategiske 

mål og veivalg for å sikre at kommunen fortsatt kan tilby effektive og målrettede tjenester til 

kommunens innbyggere, samtidig som det er god styring med ressursbruken. Strategien er 

utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende lovverk, nasjonale føringer, kommunale planer og 

utredninger, og har siktemål frem til 2022, men søker også å trekke linjer enda lenger frem i 

tid. Det er konkretisert en iverksettingsplan for perioden 2014-2017, med mål og tiltak 

innenfor disse områdene: 

- Holdninger, ledelse og kompetansebehov 

- Forvaltning, kvalitet og ressursstyring 

- Samhandling, forebygging og mestring – tjenestebehov – behov for innovasjon 

- Ny teknologi og nye arbeidsmetoder 

 

Det arbeides kontinuerlig med tiltak på alle områdene. De nærmeste årene må det rettes 

særlig oppmerksomhet mot hvordan tjenesten skal kunne omstilles til å møte framtidige 

behov for nye tjenester, ny kompetanse og nye verktøy/IKT-teknologi. I tillegg må det 

utvikles strategier for samarbeidet med pårørende og frivillige. Det legges opp til at strategien 

revideres i 2017/2018. 

 

På bakgrunn av høye meldingstall, mangel på gode hjelpetiltak og store utgifter til 

plasseringstiltak utenfor hjemmet, ble det utarbeidet en egen plan for barnevernet som ble 

vedtatt i kommunestyret 11.4.2012 ved k.sak 35/2012. Det ble foretatt en midtveisevaluering i 

2014 ved k.sak 67/2014. Denne viste at det har skjedd mye bra i barnevernet, og mange av 

tiltakene i planen er gjennomført.  
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Ringsaker kommune har deltatt i Husbankens Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO). Her 

ble det jobbet systematisk for å finne nye løsninger på boligsosiale utfordringer i kommunen, 

blant annet vedlikehold, bedre botilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet og behovet for 

en mer strategisk plan for det boligsosiale arbeidet. Dette programmet ble avsluttet 

31.12.2015, og kommunestyret vedtok 13.4.2016 ved k.sak 43/2016 å søke om deltakelse i 

Husbankens kommuneprogram for perioden 2016-2020. Formålet med denne 

kommunesatsingen er å bidra til enda bedre resultater for kommunene, innbyggerne og 

Husbanken gjennom å utvikle kunnskap, kompetanse og arbeidsmetodikk innenfor 

boligsosialt arbeid. Satsingen er forankret i den nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for 

velferd» som går frem til 2020. 

10.4 Eksisterende planer og planbehov 
Planarbeidet innenfor helse og omsorg vurderes i stor grad ivaretatt gjennom den 

overordnede strategien for helse og omsorg og de øvrige planer som er utarbeidet eller som er 

under utarbeidelse. Det er under utarbeidelse en plan for legetjenesten, som kommer til 

behandling i 2016/2017. Det er under utarbeidelse en plan for frivillighetsarbeidet, der 

omsorgskomiteen har utredningsansvaret. Denne planen legges fram til behandling i 2017. 

Det er utarbeidet og vedtatt en oversikt over befolkningens helsetilstand. Utover dette 

vurderes ikke å være behov for nye planer, men det er behov for revidering og konkretisering 

av enkelte av de eksisterende planene, jf. tabellen nedenfor. 

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Overordnet strategi 
for helse og omsorg 
2012-2022 

Det er et mål at alle tilgjengelige 
ressurser skal virke sammen på 
en slik måte at det skapes 
trygghet for innbyggerne, som 
igjen skal bidra til vekst og 
utvikling. 

Vedtatt i 
kommunestyret 
23.5.2012 (k.sak 
48/2012) 

Strategien revideres i 
2017/2018. 

Barnevernplan Sikre en barneverntjeneste med 
forsvarlig kvalitet, effektiv 
tjenesteproduksjon og forsvarlig 
forvaltning. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
11.4.2012 (k.sak 
35/2012). 
Midtveisevaluering 
vedtatt i kst. 
22.10.2014 (k. sak 
67/2014) 

Evaluering av planen 
med status for 
gjennomførte tiltak 
og situasjonen i 
barneverntjenesten 
legges fram for 
politisk behandling i 
2017. 

Plan for 
legetjenesten 

Sikre innbyggerne i kommunen 
forsvarlige legetjenester innen 
rammen av fastlegeordningen. 

Under utarbeidelse. Legges fram for 
behandling i 
2016/2017. 

Plan for 
fysioterapitjenesten 
2014-2020  

Oversikt over behovet for 
fysioterapitjenester i kommunen 

Vedtatt i 
kommunestyret 
20.5.2015 (k.sak 
30/2015) 

Ikke behov for 
revisjon i perioden 

Plan for 
frivillighetsarbeid 

Oversikt over frivillighetsarbeid. 
Tydeliggjøring av den 
kommunale innsatsen og 
grensesnittet mellom kommune 
og de frivillige. 

Under utarbeidelse. Legges fram for 
behandling i 2017. 
Omsorgskomiteen 
har 
utredningsansvaret. 
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Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Programplan for 
boligsosialt 
utviklingsprogram 
2012-2015 

Alle skal ha et trygt sted å bo. 
Alle med behov for tjenester, 
skal få hjelp til å mestre 
boforholdet. Den offentlige 
innsatsen skal være helhetlig og 
effektiv. 

Avtale inngått med 
Husbanken i 2016, 
jf. k.sak 43/2016 
 

Avsluttet. Arbeidet 
videreføres gjennom 
deltakelse i 
Husbankens 
kommuneprogram 
og tiltak i budsjett og 
handlingsprogram. 
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11 Arbeidsgiverpolitikk 

11.1 Arbeidsgiverpolitisk dokument 
Arbeidsgiverpolitisk dokument ble vedtatt av kommunestyret 17.6.2009 i k.sak 47/2009. 

Dokumentet gir overordnede føringer på det personalpolitiske området og er forutsatt 

revidert i sammenheng med kommuneplanen. Dokumentet skisserer aktuelle virkemidler 

innenfor 12 ulike tema. Innenfor flere av temaene er det skissert utfordringer som gjør at det 

er behov for å vurdere utarbeidelse av egne planer.  

11.2 Eksisterende planer og planbehov 
Arbeidsgiverpolitisk dokument som overordnet styringsdokument bør revideres i forbindelse 

med en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Arbeid med lederutviklingsprogram, 

kommunikasjonsstrategi, HMS-arbeid m.m. forutsettes håndtert administrativt gjennom 

perioden.  

 

Det bør i planperioden utarbeides en strategisk kompetanseplan med strategier for å 

rekruttere, beholde og mobilisere ønsket kompetanse. En slik plan må være langsiktig, men 

må følges opp av egne kompetanseplaner for virksomhetsområder og resultatenheter som 

administrativt bør rulleres årlig.   

 

Det er utarbeidet en  likestillings- og livsfaseplan som kommer til politisk behandling høsten 

2016. Lønnstrategisk plan skal rulleres hvert annet år, og neste rullering skal være i 2016, jf. 

f.sak 126/2014. 

 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Arbeidsgiverpolitisk 
dokument 

Gi overordnede føringer på det 
personalpolitiske området og 
angi hvilke felt som skal følges 
opp med egne 
handlingsplaner/reglementer/ 
bestemmelser 

Vedtatt i 
kommunestyret 
17.6.2009 (k.sak 
47/2009) 

Forutsettes i 
dokumentet 
vurdert i 
forbindelse med 
revisjon av 
kommuneplanen. 

Lønnsstrategisk 
plan 

Sikre en helhet, kontinuitet, 
forutsigbarhet, oversikt og innsyn 
i arbeidet med lokal 
lønnsfastsetting og lokale 
lønnsforhandlinger. 

Vedtatt i 
formannskapet 
27,8.2014 (f.sak 
126/2014). 

Revideres. 

Strategisk 
kompetanseplan 

Strategier for å anskaffe, beholde 
og mobilisere kompetanse. 

Vurderes 
utarbeidet i 
perioden. 

Planlagt oppstart 
med planarbeidet i 
2017/2018. 

Likestillings- og 
livsfaseplan 

Gi mål og føringer for 

likestillingsarbeidet og 

livsfasearbeidet hvor alder, 

kjønn, etnisitet og nedsatt 

funksjonsevne omhandles. 
 

Under utarbeidelse. Legges fram til 
behandling i 2017. 
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12 Kommunikasjon og digitalisering 

12.1 Kommunikasjon 
Kommunikasjon er et sentralt virkemiddel for å nå de overordnede målene som er satt for 

Ringsaker kommune. Det er viktig for kommunen å fremstå som enhetlig og samordnet i all 

sin kommunikasjon. Dette forutsetter god flyt i kommunikasjonen mellom enheter og 

avdelinger i kommunen, og tilstrekkelig kompetanse i organisasjonen til å ivareta 

kommunikasjon på en god måte. 

 

Det er lagt vekt på å planlegge og koordinere kontakten med mediene slik at denne blir mest 

mulig effektiv. Kommunikasjon er et viktig strategisk virkemiddel for å bygge stolthet, 

identitet og tilhørighet til kommunen.  Det er utfordringer knyttet både til intern og ekstern 

kommunikasjon i en kommune, og det er viktig å bygge kompetanse om kommunikasjon i 

hele organisasjonen.  

 

Ringsaker kommune har daglig kontakt med flere av sine innbyggere. Det er behov for en 

overordnet kommunikasjonsstrategi som blant annet beskriver de prinsippene som gjelder 

for kommunikasjon i Ringsaker, hvem som har ansvaret for de ulike delene av 

kommunikasjonen, samt hvilke kanaler som brukes og hvordan.   

12.2 Digitalisering 
Nasjonale myndigheter har lagt klare føringer for en økende digitalisering av offentlig sektor. 

Digitalisering er en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte 

løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Digitalisering skal gi 

mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv skal få 

tilgang til kvalitetssikret informasjon gjennom et bedre og raskere møte med det offentlige, 

og ansatte skal ha tilgang til velfungerende digitale verktøy som effektiviserer og forenkler 

arbeidet. 

 

Det er de siste årene gjennomført flere tiltak nasjonalt for å sette fart på 

digitaliseringsarbeidet. Det er utviklet flere nasjonale felleskomponenter, slik som Altinn, ID-

porten og sikker digital postkasse. Forvaltningsloven er endret slik at digital kommunikasjon 

nå er hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere eller næringsdrivende, 

og det er opprettet et felles kontakt- og reservasjonsregister over innbyggernes e-

postadresser og mobilnummer.  

 

I Ringsaker kommune har det over mange år vært arbeidet målrettet med digitalisering. 

Eksempler på dette er utviklingen av nettsider, bruken av sosiale medier i kommunikasjon 

med innbyggere, digitalisering av kart og karttjenester, utvikling av verktøyet plandialog, 

barnehageportal med elektroniske søknader. Det er også iverksatt en rekke tiltak for å 

effektivisere og automatisere rutiner og oppgaver for ansatte. Det er imidlertid ikke utviklet 

noen overordnet strategi for digitaliseringsarbeidet. 

 

12.3 Eksisterende planer og planbehov 
Det er behov for å utarbeide en overordnet strategi for kommunikasjonsarbeidet og for 

digitaliseringsarbeidet i Ringsaker kommune. Disse overordnede strategiplan vil legges fram 

til politisk behandling i løpet av 2017. De mer konkrete tiltak og handlingsplaner innenfor 

ulike områder forutsettes håndtert administrativt og gjennom budsjett og handlingsprogram.   
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Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Kommunikasjonsstrategi Beskriver de prinsippene som 
gjelder for kommunikasjon i 
Ringsaker, hvem som har 
ansvaret for de ulike delene av 
kommunikasjonen, samt hvilke 
kanaler som brukes og hvordan. 

Vurderes 
utarbeidet i 
perioden. 

Oppstart 
planarbeid i 2017. 
Planarbeidet må 
sees i 
sammenheng med 
arbeidet med 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Digitaliseringsstrategi Mål og strategier for 
digitaliseringsarbeidet i 
kommunen. 

Vurderes 
utarbeidet i 
perioden. 

Oppstart 
planarbeid i 2017. 
Planarbeidet må 
sees i 
sammenheng med 
arbeidet med 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 
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13 Forslag til prioritering av planoppgaver 
Det vises til drøftingene i de enkelte kapitler. Ut fra dette er det i inneværende 

kommunestyreperiode ønskelig å prioritere følgende planoppgaver1:  

 

Plantype Hensikt med plan Tidsestimat 

Kommuneplanens samfunnsdel  Overordnet strategisk plan for styring 
og utvikling av kommunen i et 
langsiktig perspektiv. 

Revideres i løpet av 
perioden. Oppstart 
planlagt i 2017/2018. 

Kommuneplanens arealdel  
2014-2025 

Overordnet strategisk plan for styring 
og utvikling av kommunen i et 
langsiktig perspektiv. Forvaltning av 
arealer og andre naturressurser. 

Begrenset revisjon av 
enkeltelementer i planen i 
løpet av perioden. 
Revisjon vurderes 
eventuelt i slutten av 
perioden. 

Kommunedelplan for E6 Moelv-
Biri 

Legge til rette for utbygging av 
firefelts E6 over Mjøsa mot 
Lillehammer. 

Følges opp med 
reguleringsplan E6 Moelv-
Biri i perioden dersom 
prosjektet prioriteres i 
NTP. 

Kommunedelplan 
dobbeltsporet jernbane Sørli-
Brumunddal 

Legge til rette for utbygging av 
dobbeltsporet  jernbane til 
Brumunddal. 

Reguleringsplan for 
strekningen Hamar-
Brumunddal prioriteres så 
snart som mulig. 

Kommunedelplan 
dobbeltsporet jernbane 
Brumunddal-Lillehammer 

Legge til rette for utbygging av 
dobbeltsporet  jernbane til 
Lillehammer. 

Kommunedelplan 
påbegynnes og prioriteres 
så snart det blir mulig. 
Følges senere opp med 
reguleringsplan. 

Energi- og klimaplan 
(kommunedelplan) 

Et bidrag til at Norge når sine mål om 
utslipp av klimagasser. 

Revideres i løpet av 
perioden.  

Strategisk næringsplan  
2012-2020 

Utvikle en helhetlig næringspolitikk 
som er et konkret og målrettet 
styringsverktøy for kommunens 
engasjement. 

Revideres i løpet av 
perioden. Oppstart 
planlagt i 2017/2018. 

Trafikksikkerhetsplan med 
handlingsprogram 2015-2018 

Redusere antall ulykker i trafikken. 
Sikre trygge skoleveier. Sikre opphold 
og trygg ferdsel mellom 
boligområder, sentrums-områder og 
aktivitetsarenaer. Forebygge ulykker 
gjennom holdningsskapende arbeid. 

Revideres  i 2018. 

Strategi for 
kompetanseutvikling i 
grunnopplæringen 2016-2019 

Gi føringer for arbeidet med 
kompetanseheving i skole, særlig til 
etter- og videreutdanning knyttet opp 
mot nasjonal strategiplan og årlig 
tildeling av statlige 
kompetansemidler. 

Revideres i 2019/2020 i 
forbindelse med revisjon 
av nasjonal strategiplan. 

Kommunedelplan for idrett og 
fysisk aktivitet 2012-2015 

Stimulere til idrett og fysisk aktivitet 
ut fra ulike behov, interesser og 
forutsetninger. En plan- og målstyrt 
utbygging av anlegg, og 
tilrettelegging av områder for fysisk 
aktivitet. 

Det er ikke lenger krav om 
kommunedelplan. Det er 
imidlertid nødvendig med 
et vedtak på videreføring 
av eksisterende plan i 
2016, som grunnlag for 
søknad om spillemidler. 
Revisjon av planen 

                                                           
1
 Reguleringsplaner, med unntak av de omfattende reguleringsplanene knyttet til E6-utbyggingen, er ikke omtalt 

i planstrategien, men vil prioriteres i henhold til vedtatte mål og strategier. 
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Plantype Hensikt med plan Tidsestimat 

planlegges i 2017. 

Kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljø 

Kartlegging og registrering av 
kulturminner 

Utarbeides i løpet av 
perioden. 

Lønnsstrategisk plan Sikre en helhet, kontinuitet, 
forutsigbarhet, oversikt og innsyn i 
arbeidet med lokal lønnsfastsetting 
og lokale lønnsforhandlinger. 

Revideres. 

Strategisk kompetanseplan Strategier for å anskaffe, beholde og 
mobilisere kompetanse. 

Vurderes utarbeidet i 
perioden. Planlagt 
oppstart med planarbeidet 
i 2017/2018. 

Likestillings- og livsfaseplan Gi mål og føringer for 
likestillingsarbeidet og 
livsfasearbeidet hvor alder, kjønn, 
etnisitet og nedsatt funksjonsevne 
omhandles. 

Legges fram til behandling 
i 2017.  

Overordnet plan for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Langsiktige mål, strategier og 
prioriteringer for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. 

Vil kunne inngå som en 
del av kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Overordnet strategi for helse og 
omsorg 2012-2022 

Det er et mål at alle tilgjengelige 
ressurser skal virke sammen på en 
slik måte at det skapes trygghet for 
innbyggerne, som igjen skal bidra til 
vekst og utvikling. 

Revideres i 2017/2018. 

Barnevernplan Sikre en barneverntjeneste med 
forsvarlig kvalitet, effektiv 
tjenesteproduksjon og forsvarlig 
forvaltning. 

Evalueres i 2017. 

Plan for legetjenesten Sikre innbyggerne i kommunen 
forsvarlige legetjenester innen 
rammen av fastlegeordningen. 

Legges fram for 
behandling i 2016/2017. 

Plan for frivillighetsarbeid Oversikt over frivillighetsarbeid. 
Tydeliggjøring av den kommunale 
innsatsen og grensesnittet mellom 
kommune og de frivillige. 

Legges fram for 
behandling i 2017. 
Omsorgskomiteen har 
utredningsansvaret. 

Kommunikasjonsstrategi Beskriver de prinsippene som gjelder 
for kommunikasjon i Ringsaker, 
hvem som har ansvaret for de ulike 
delene av kommunikasjonen, samt 
hvilke kanaler som brukes og 
hvordan. 

Oppstart planarbeid i 
2017. 

Digitaliseringsstrategi Mål og strategier for 
digitaliseringsarbeidet i kommunen. 

Oppstart planarbeid i 
2017. 

 

 

 


