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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. 
 
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 føringer 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 legger vekt på at vi står 
overfor fire store utfordringer:  

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning  
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
• Å skape et trygt samfunn for alle 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.  
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  
Regjeringen mener det er viktig at hovedtyngden av handelsvirksomhet, boligbygging og 
arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter lokaliseres innenfor tettsteder som defineres og 
avgrenses gjennom kommunal planlegging. Det vil kunne bidra til utvikling av levedyktige by- og 
tettstedssentre og lokalsamfunn og styrke knutepunktene på kollektivaksene. Det er viktig at det i 
det enkelte tilfelle vurderes å legge til rette for fortetting og transformasjon før nye 
utbyggingsområder tas i bruk, slik at jordbruksareal og viktige natur- og friluftsområder ikke blir 
omdisponert når det finnes alternativer. 
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Utfordringer og muligheter varierer fra sted til sted. Regjeringen understreker betydningen av 
lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig som nasjonale hensyn skal ivaretas. Nasjonale 
forventninger må derfor forstås i den lokale sammenhengen når planer utarbeides og gjennomføres.  

1.3 Regionale føringer 
Innlandet fylkeskommune ble etablert 01.01.2020. Planstrategien for det nye fylket har fått tittelen 
«Innlandsstrategien 2020-2024», og det trekkes fram tre hovedpunkter: 

• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser  
• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder  
• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

Satsingsområdene skal danne grunnlaget for mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig politikk basert på 
områdene Innbyggere, Infrastruktur Innovasjon og Inkludering. Det er foreslått fire nye regionale 
planer: Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur, Regional plan 
for det inkluderende Innlandet, Regional plan for klima, miljø og arealbruk og Regional plan for 
innovasjon, verdiskaping og kompetanse. I tillegg skal det tas stilling til hvilke gjeldende planer og 
strategier som må revideres, sammenslåes eller utgå. 
 
I tillegg til nye planer er det en rekke gjeldende regionale planer som gir føringer som påvirker 
planarbeidet i Ringsaker kommune, eksempelvis SMAT-planen som gir føringer for miljø-, areal- og 
transportplanlegging i Hamarregionen.   
 
Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet 
rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og 
bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et 
godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere 
reiser kollektivt, sykler og går. Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble vedtatt av fylkestinget 
den 29.4.2020. 
 
For å styrke kommunal og regional utvikling ble Ringsaker medlem av Osloregionen i 2017. Det er en 
strategisk samarbeidsallianse for 68 kommuner og 2 fylkeskommuner på det sentrale Østlandet. 
Alliansens mål er å styrke Osloregionen som en bærekraftig og 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. 
Samarbeidsalliansens arbeid skjer innenfor områdene: Areal og transport, Klima og miljø, 
Næringsutvikling og innovasjon og Internasjonal profilering.  
 
Formannskapene i Gjøvik og Ringsaker kommune var samlet til et felles møte den 22.1.2020. 
Formannskapene ble enige om å ha et forsterket samarbeid innenfor ulike områder. Dette 
omhandler blant annet samferdsel, nytt Mjøssykehus, forsterket næringssamarbeid, Mjøsa som 
drikkevannskilde, partnerskap innen landbruk/matvarebehandling, styrke NTNU Gjøvik og aktiv 
deltagelse i Visit Innlandet. 
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1.4 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. 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. 
 
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. 
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• 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.  

1.5 Utforming 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. 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 19/2020. 
 
Planstrategien gir en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer som kan ha betydning for vurdering 
av planbehovet i kommunen. Reguleringsplaner er som hovedregel ikke omtalt i dette dokumentet. 
Det henvises til kommuneplanens arealdel for mer informasjon om dette feltet. Alle 
reguleringsplaner 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, 
noe som reduserer 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 Plansystemet 
Det kommunale plansystemet kan illustreres som i figuren under. 

 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er overordnet andre planer og er av kommunenes 
viktigste styringsdokumenter. Planene skal vurderes særskilt i planstrategien. Kommunedelplaner er 
planer for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. Geografisk 
avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Både geografiske 
og tematiske kommunedelplaner skal utarbeides i tråd med prosesskravene satt i plan- og 
bygningsloven.  
 
I den årlige økonomiplanprosessen med handlingsprogram prioriterer kommunestyret hvilke tiltak og 
satsingsområder som skal gjennomføres i fireårsperioden. En vellykket overgang fra vedtatte planer 
til handlingsprogram og gjennomføring, avhenger av at kommunen ikke har for mange planer samlet 
sett, og at hver plan ikke er for omfattende. Prioriteringer av tiltak tilpasset de tilgjengelige 
ressursene skjer i den årlige utarbeidelsen av budsjett og handlingsprogram med økonomiplan.   
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3 Befolkningsutvikling og sammensetning 
Ringsaker kommune er den mest folkerike kommunen i Innlandet, 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.  
 
Befolkningsutvikling og framskriving av folketallet er et viktig verktøy for planlegging både nasjonalt, 
regionalt og lokalt. SSBs regionale framskrivinger viser at befolkningen i Norge vil vokse med 11 
prosent fram til 2050, men at denne veksten vil være ujevnt fordelt geografisk.  
 
Befolkningsutviklingen i Innlandet viser at det er områdene rundt Mjøsa som har størst 
befolkningsvekst. Fylket som helhet har befolkningsnedgang, noe SSB venter vil fortsette i årene som 
kommer. Flyttestrømmen går mot de mer sentrale strøkene i fylket vårt, mens det er en klar nedgang 
i de andre områdene. Dette er en trend man har sett en stund, men som åpenbart har blitt forsterket 
de seneste årene. Det er bekymringsfullt at fylket som helhet har en klar befolkningsnedgang, og det 
er viktig at det jobbes regionalt for å sikre en god befolkningsvekst i fylket. 
 
De neste årene forventes det en økning i folketallet i mange av landets kommuner, men veksten vil 
ventelig være størst i Viken fylke. Det er i og rundt de store byene på Østlandet at befolkningsveksten 
vil være tydeligst. Kommunene som vil oppleve nedgang i folketallet er typisk innlandskommuner, 
kommuner langs svenskegrensa og kommuner nord i Trøndelag og i Nord-Norge. 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 av stor betydning 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. Innlandet fylke er allerede nå i den situasjonen at man 
har flere eldre (65 år og eldre) enn unge (0-19 år). 
 
Befolkningen på 80 år og eldre vil fra 2020 vokse meget raskt. Ifølge SSB vil antall innbyggere i 
Ringsaker i alderen 80-89 år øke fra 1379 personer i 2020 til 3389 personer i 2050. Gruppen over 90 
år vil i henhold til framskrivningen øke fra 294 personer i 2020 til 926 personer i 2050. Dette vil 
medføre økt etterspørsel etter en del kommunale tjenester, noe en må ta høyde for i planleggingen. 
 
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 et stykke 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.  
 
Som alle metoder som prøver å skissere hva som vil kunne skje i framtiden er framskrivingene usikre. 
Selv om befolkningsutviklingen er til dels forutsigbar, baseres SSBs beregninger på forutsetninger om 
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framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlands flytting og nettoinnvandring, som kan treffe mer eller 
mindre på det som ender opp med å bli den virkelige utviklingen. Spredningen av koronaviruset og 
påfølgende tiltak bidrar til ekstra usikkerhet, særlig med tanke på bevegelser på tvers av 
landegrenser. Nettoinnvandringen er derfor satt lavere for alle kommunene på kort sikt. 
SSB anbefaler å bruke framskrivningene som et utgangspunkt. En må vurdere om forutsetningene er 
rimelige, og eventuelt justere tallene basert på lokal kunnskap.  
 
SSB anslår at Ringsaker kommune vil ha drøyt 37.000 innbyggere i 2050. Tallet er basert på en stabil 
tilflytting og en noe økt dødelighet grunnet en eldre befolkning. Med bakgrunn i de senere års 
utvikling og de store infrastrukturinvesteringer en vet kommer, er det grunn til å stille spørsmål ved 
om dette anslaget er noe lavt. 
 
Dersom en ser bakover i tid, var 1980-tallet en god periode for kommunen, og særlig industrien sto 
sterkt og skapte 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 har Ringsaker hatt en positiv 
befolkningsutvikling. Spesielt den siste fireårsperioden 2016-2019 har vært svært god med 1171 nye 
innbyggere, et snitt på rett over 290 innbyggere i året. 
 
Ser man den siste tiårsperioden under ett, har alle områdene i kommunen vekst i folketallet. Veksten 
er sterkest i Brumunddal, Moelv og Furnes. 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. Det ligger også an til bygging av et 
nytt sykehus ved Mjøsbrua. En antar at disse faktorene vil bidra til en økt befolkningsvekst i årene 
som kommer. 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 
 
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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4 Befolkningens helsetilstand 
Folkehelseloven pålegger kommunene å ha en folkehelseoversikt der helsetilstanden i befolkningen 
og faktorer som kan påvirke denne kommer fram. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 
helseforskjeller. Folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi.  
 
Hver innbygger har ansvar for å ta vare på egen helse. Samtidig har kommunen et særlig ansvar for å 
legge forholdene til rette for at innbyggerne motiveres og gis mulighet til å ta gode valg i hverdagen. 
Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial 
bærekraft og folkehelsearbeid handler om å fremme en samfunnsutvikling som setter menneskelige 
behov i sentrum og gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle. Det skal legges til rette for at 
mennesker kan påvirke i lokalsamfunnet og for deltakelse og samarbeid. 
 
Påvirkningsfaktorene for helse er mangfoldige og overlappende, positive og negative, og de er i stor 
grad knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø. I kommunen utvikles og implementeres tiltak 
innenfor alle områder som er relevante for å forbedre folkehelsen, slik som eksempelvis oppvekst, 
skole, sykehjem, arbeidsmarkedet, miljø og boliger. Det er et potensiale for større effekt i arbeidet 
gjennom styrket samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, næringsliv, frivillig sektor og innbyggere 
 
Jevnt over har innbyggere i Ringsaker det bra. Det er likevel flere utfordringer det er viktig å ta tak i. 
Kommunens folkehelseoversikt 2019 definerer fire hovedutfordringer. Disse skal ligge til grunn for 
planlegging, tjenesteutvikling og prioriteringer av kommunens folkehelsearbeid. Utfordringene er:  
 

• Ulikheten i tilgang til helsefremmende arenaer øker 
Det er for mange barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende svak økonomi, og 
trenden er økende.  

• Belastninger i tidlige leveår 
En for stor andel familier har høyt konfliktnivå, bekymringsmeldinger til barnevernet har økt 
siste årene og pågangen ved ungdomskontakten øker.  

• Utenforskap er en utfordring for deler av befolkningen 
For mange unge oppgir å være plaget med ensomhet, og digitalt utenforskap er en utfordring 
hos eldre og blant flyktninger. Arbeidsledighet og uføretrygd er en utfordring. Flere 
fritidsaktiviteter koster så mye at flere faller utenfor.  

• Uheldige levevaner gir risiko for sykdom og plager 
Ringsakers befolkning er mindre fysisk aktive enn landsgjennomsnittet. Det er flere 
overvektige i kommunen enn landet ellers.  

 
Samtidig med disse utfordringene er det viktig å trekke fram at det er lagt ned et betydelig arbeid de 
senere årene med å utvikle gode lokalsamfunn og utvikling av ulike tiltak som styrker folkehelsen. 
Noen eksempler på dette er strukturert arbeid for økt læringsutbytte, nye tjenestebygg, nye 
svømmebasseng, utvikling av lekeparker, friområder og møteplasser, gang- og sykkelveger, utvikling 
av sosiale møteplasser, arbeid med psykisk helse og rus og samspill med frivillighet.  
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5 Vurdering av gjeldende kommuneplan(er) 
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. Gjennom planstrategien skal det tas 
stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, eller videreføres uten endringer.  
 
Kommuneplanen må stimulere til vekst og gjennomgående være innrettet på en slik måte at den 
legger til rette for ønsket utvikling. 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.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2006-2010 (2018) ble vedtatt 27.9.2006. Det ble vedtatt i forrige 
planstrategi at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Dette arbeidet er startet opp, men en 
har ikke kommet lenger enn til forarbeidene til planprogram. Arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel blir det viktigste planarbeidet i perioden. Planarbeidet vil ta opp i seg svært mange av 
elementene som løftes fram i planstrategien. En går derfor ikke nærmere inn på de ulike utfordringer 
og muligheter som vil drøftes i samfunnsdelen her. Et viktig element i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel blir utviklingen av en langsiktig arealstrategi. 
 
Kommuneplanens arealdel 2014-2025 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. En vurderer at det ikke er 
nødvendig med en full revisjon av kommuneplanens arealdel (se nærmere begrunnelse for dette i 
kapittel 6), men at det er behov for å justere og supplere planbestemmelsene, for å rette opp 
uklarheter og sikre samsvar med nyere regelverk, bla. i forhold til krav til overvannshåndtering og 
støy. En foreslår framover å revidere utvalgte tema eller geografiske områder innenfor 
kommuneplanens arealdel innen hver kommunestyreperiode, framfor å vente til det er nødvendig 
med en fullstendig revisjon. For Moelv er det i 2020 iverksatt en slik delplanprosess, for å være godt 
forberedt til å møte framtidig utviklingsmuligheter i Moelv.   
 
Komplette kommuneplanrevisjoner er svært arbeidskrevende og til dels uoversiktlige i en så stor og 
mangfoldig kommune som Ringsaker. En ser også for seg at en kan ha en slik tilnærming til 
samfunnsdel etter denne runden med fullstendig revisjon. En vil på denne måten kunne gripe fatt i 
de temaer og områder som det er særskilt behov for å se på i den aktuelle kommunestyreperioden.  
 
I henhold til vedtak i k.sak 55/2020 skal arbeidet med kommuneplanens arealdel igangsettes i løpet 
av perioden etter at samfunnsdelen er ferdigstilt. 
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6 Areal- og samfunnsutvikling 

6.1 Utgangspunkt i arealbrukssammenheng 
Ringsaker kommune har en sentral beliggenhet i Innlandet langs Mjøsa med to småbyer Brumunddal 
og Moelv og en rekke mindre tettsteder/bygdesentre, og en betydelig andel spredt bosetting. 
Gjennom kommunen går både E6 og Dovrebanen. Kommunen har stor andel fritidsbebyggelse i 
fjellet og noe mer spredte hytter og hytteområder langs Mjøsa og andre vassdrag. Ringsaker har en 
11,4 mil lang strandlinje til Mjøsa, og utviklingspotensialet ved Mjøsa er stort, blant annet med tanke 
på utbygging og tilrettelegging i deler av strandsonen. Beliggenhet, ressursgrunnlag og infrastruktur 
gir grunnlag for rikt næringsliv. Utbygging av E6 og jernbane, strategisk beliggende næringsarealer 
samt vedtak om etablering av sykehus ved Mjøsbrua gir framtidig nye muligheter for vekst i 
arbeidsplasser og befolkningsgrunnlag.      
 
En av hovedutfordringene i arealbrukssammenheng er det spredte bosettingsmønsteret, med 
forventninger om vekst, utvikling og tjenestetilbud i hele kommunen. I en tid da veksten er 
begrenset, vil det være nødvendig å prioritere investeringer, og begrense drift- og 
vedlikeholdskostnadene. Eksisterende bosettingsmønster er også en utfordring med tanke på å 
redusere transportbehovet, klima- og miljøutslippene. Likeså er fritidsboligene lokalisert slik at det 
forutsetter bruk av privatbil til og fra, samt behov for betydelig interntrafikk innad i fjellområdene.   

6.2 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. En etablering av sykehus ved Mjøsbrua vil 
bety mye for framtidig vekst. 
 
Det er viktig å legge til rette for at opprustingen av byene funksjonelt og estetisk med gode 
servicetilbud og et bredt utvalg av aktiviteter fortsetter. 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. Tilknytningen til E6 og jernbane 
gir store muligheter for utvikling av næringsområder ved begge byer. Mye er ivaretatt i eksisterende 
planer, slik som i sentrumsplanen for Brumunddal og ulike områdeplaner. Ved behov blir disse 
planene revidert.  
 
Nærheten til Mjøsa bør utnyttes bedre gjennom økt tilgjengelighet og bedre tilrettelegging. I 
Brumunddal er dette arbeidet godt i gang. Elvepromenaden skaper en god forbindelse mellom 
sentrum og Mjøsa, og utviklingen av Mjøsparken og helheten i området har stor betydning. I Moelv 
vil utbygging av E6 og nytt sykehus gi muligheter for oppgradering av turveger langs Mjøsa. Dette 
vurderes i egen kommunedelplan. 
 
Kommunen har i utgangspunktet nok arealer godkjent for videre utvikling av byene for inneværende 
periode. Det er imidlertid behov for å legge til rette og sikre en mer riktig og framtidsrettet arealbruk 
innenfor sentrumsområdene gjennom transformasjon og omforming av arealer. På sentrale tomter i 



13 
 

både Brumunddal og Moelv er store industrivirksomheter lokalisert. På sikt vil det være riktig å 
flytte/sikre etablering av disse virksomhetene til nye områder. Kommunen må derfor ha beredskap 
for å kunne lokalisere slike store og viktige næringsbedrifter på egnede tomter når slike behov 
oppstår.  
 
Innenfor sentrumsområdene er det gode muligheter for å bygge boliger, handel- og servicetilbud, 
samt å tilrettelegge for gode kollektivtilbud. Handel i sentrum må gis kraft slik at den er robust nok 
og overlever i konkurranse med netthandel og nye handelskonsept utenfor sentrum. Det er ønskelig 
å få lokalisert flere arbeidsplassintensive næringer i gangavstand fra kollektivknutepunkt, slik at det 
er mulig å pendle både internt i regionen og fra andre byer og tettsteder uten å måtte bruke bil. Det 
er gode muligheter for det både i Brumunddal og Moelv. 
 
I videre arbeid med å utvikle sentrumsområdene er det nødvendig å legge til rette for at en får større 
variasjon i befolkningssammensetningen. Flere attraktive botilbud med gode uteoppholdsarealer, 
aktivitetsarenaer, sosiale møteplasser vil være avgjørende for å få unge og barnefamilier til å bosette 
seg sentralt. Dette er tema i reguleringsplaner innenfor by- og tettstedeområdene. En mer 
miljøvennlig utbygging, dyrkingsparseller/urbant landbruk antas også å appellere til den yngre 
befolkningen. Dette ønskes etablert, fortrinnsvis sentrumsnært.    
 
Forhold som trafikk, vegsystemer, tilrettelegging for sykkel, parkering, overvannshåndtering og 
flomsikring vurderes løpende i arbeidet med reguleringsplaner og enkeltsaker.  

6.3 Utvikling av tettsteder og bygdesentre 
Ringsaker er en stor kommune med mange bygdesentre og små tettsteder. 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.  
 
Det er en utfordring at det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut bredbånd utenfor de største 
tettstedene. Ringsaker kommune har vedtatt en strategi for bredbåndsutbygging med mål om å gi 
tilbud om høyhastighetsbredbånd til flest mulig av Ringsakers innbyggere og næringsliv innen 2025. I 
tillegg til å søke statlige/fylkeskommunale midler for å realisere større utbyggingsprosjekter, har 
Ringsaker kommune innført en tilskuddsordning der frivillige lag og 
foreninger/organisasjoner/privatpersoner kan søke om tilskudd til materiell og utstyr som benyttes i 
dugnadsarbeidet. 
 
Det er en målsetning at tettsteder og bygdesentre skal videreutvikles. Gjeldende kommuneplan tar 
høyde for dette.  

6.4 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, både gjennom fortetting og tilgjengelige tomter 
for eneboliger og annen småhusbebyggelse. Det er ønskelig å ha varierte og gode tomter 
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boligområder  i hele kommunen. Dette var et sentralt tema ved forrige i revisjonen av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Statistikk over gitte byggetillatelser viser at det de senere årene bygges mye nye boliger i Ringsaker. 
Boligutbyggingen viser klart en sentraliseringstendens hvor nærmere 60 % av boligene er bygd i 
Brumunddal, 20 % er bygd i Furnes og i underkant av 15 % av boligene er bygd i Moelv. Det er 
forventet at denne utviklingen fortsetter, med en antatt sterkere vekst i Moelv enn vist til nå.   
 
I gjeldende kommuneplan er boligområder lagt til Brumunddal og Moelv og til øvrige eksisterende 
små og store tettsteder for å styrke sentrene i lokalmiljøet, skape gode bomiljøer, redusere behovet 
for transport, og styrke grunnlaget for service og kulturtilbud. Det bør fortsatt være tilgang til 
boligtomter i alle kommunens tettsteder/bygdesentre. Lokalisering av nye boliger skal følge 
prinsippene for kompakt og miljøvennlig stedsutvikling. 
 
Det er viktig at kommunen tilrettelegger for ulike behov. Det er de senere årene tatt flere grep 
innenfor det boligsosiale arbeidet og i arbeidet med tilvisningsavtaler i samarbeid med Husbanken. 
Kommunen har hatt stor nytte av å delta i Husbankens By- og tettstedsprogram fra 2016 -2020 og 
det vil bli lagt frem en egen sak i løpet av høsten 2020 som oppsummerer kommunens erfaringer og 
resultater. 

6.5 Næringsutvikling 
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. 
 
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, men sysselsettingen i denne type bransjer er synkende, mens 
produksjonen er økende. Det er viktig å jobbe for å beholde sysselsettingen i industrien og 
landbruket. For deler av næringslivet som er knyttet til matproduksjon og næringsmiddelindustri er 
tiltak for ytterligere styrking av Ringsakers posisjon som matkommune viktig.  
 
For reiselivsnæringen er utviklingen knyttet til Mjøsa og fjellet sentralt. 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 har de senere årene hatt sterk vekst i Ringsaker. For å sikre videre utvikling er det 
viktig med arealavklaring, infrastruktur, målrettet samspill og operativ handlekraft i den enkelte sak. 
Varehandel er under press fra digital distribusjon og generelle endringer i handlevaner. Det er derfor 
av avgjørende betydning at en har fokus på dette området, og evner å omstille i takt med markedet.   
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Ringsaker trenger flere kompetansearbeidsplasser. Vekst i kompetansearbeidsplasser krever i første 
rekke at Ringsaker framstår som et attraktivt sted å etablere seg. Derfor er 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. 
 
Kommunen har næringsarealer for industri og mer plasskrevende virksomheter på Rudshøgda. Disse 
er attraktive, og det vil være behov for å utvide på Rudshøgda for å tilrettelegge for nye 
næringsetableringer. En ser også behov for å finne egnede arealer for næringsvirksomhet i Furnes 
(Nydal) og i Moelv. Det må videre gjøres en vurdering av arealene i Brumunddal, langs E6 for å sikre 
at ulike næringsvirksomheter også kan etablere seg her. Behovet for omstilling i handel- og 
næringssammenheng går raskere, og det er viktig at kommunen har fleksibilitet i plansystemet til å 
kunne møte disse endringene. 
 
Som oppfølging av felles møte mellom formannskapene i Gjøvik og Ringsaker 22.1.2020, har Gjøvik 
kommune tatt initiativ til et felles strategiarbeid for næringsutvikling for kommunene Gjøvik, Østre 
Toten, Vestre Toten og Ringsaker. Med tanke på de mange fellestrekk som ligger i naturgitte 
forutsetninger og næringsstruktur i disse kommunene, er Ringsaker kommune positiv til å gå inn i et 
slikt samarbeid.  

6.6 Fritidsbebyggelse 
Ringsaker er landets største hyttekommune. Hovedtyngden av kommunens fritidsbebyggelse ligger i 
Ringsakerfjellet. Her ligger det fortsatt en betydelig utbyggingsreserve i gjeldende kommuneplan, ved 
fortetting av eksisterende områder samt enkelte nye områder i de mer lavereliggende fjell- og 
skogområdene. Ellers i kommunen er det noen godkjente byggeområder langs Mjøsa, samt noe 
spredt fritidsbebyggelse her og langs andre vassdrag og innenfor LNF-områder generelt. 
 
I felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er ett av tiltakene at fjellområdene Hafjell, 
Sjusjøen/Nordseter planlegges gjennom interkommunalt samarbeid eller regional plan. Dette 
innebærer både fortetting og stedsutvikling og utvikling av et framtidsrettet og samordnet 
mobilitetstilbud som reduserer behovet for bilbruk internt i og til/fra hvert enkelt område. 
 
I Ringsakerfjellet er det en uavklart situasjon om vannforsyning til ny bebyggelse som vil føre til en 
begrenset utbygging en tid framover. I regi av grunneierne er det iverksatt utredning av   
grunnvannsforsyning som et alternativ til utvidelse av økt kapasitet av kommunal vannforsyning til 
fjellet. Dette vil ta noe tid av hensyn til behovet for utredninger og eventuelt konsesjonsbehandling. 
En antar at framtidig løsning for infrastruktur vil være avgjørende for videre utvikling av fjellet. Det 
vurderes derfor ikke hensiktsmessig å ta fjellområdene opp til kommuneplanrevisjon før en har 
større sikkerhet for løsning av infrastruktur.  
 
Det er også utfordringer med trafikk til og fra Ringsakerfjellet, samt en stor interntrafikk innad i 
fjellområdene. Dette søkes løst og avbøtt i reguleringsplaner og ved utbyggingsavtaler og ved ulike 
transporttiltak i turist- og næringssammenheng. Dette vil være et viktig tema å se nærmere på ved 
neste revisjon av kommuneplanen.     
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En erfarer at godkjente områder for fritidsbebyggelse langs Mjøsa, møter utfordringer ved 
tilrettelegging for utbygging, og per nå er det kun bygd ut et begrenset antall nye fritidsboliger her. 
Krav til infrastruktur fører til at prosjekter ikke blir iverksatt eller stopper opp. En ser av den grunn at 
fritidsbebyggelse som ligger mer sentralt vil ha større muligheter for gjennomføring, da det ligger 
bedre til rette for påkobling til offentlig nett.  
 
Gjennom kommuneplanens arealdel er det åpnet for fast bosetting i områder med fritidsbebyggelse. 
 
I henhold til vedtak i k.sak 55/2020 skal det igangsettes et samarbeid med nabokommunene om 
felles planer i fjellet. Samarbeidet igangsettes uavhengig av vannforsyningsproblematikken på 
Sjusjøen. 

6.7 Landbruks- natur- og friluftsområder  
Kommunen har store verdifulle naturressurser i form av dyrka jord, skog og utmark. For å ivareta den 
nasjonale målsettingen om jordvern, ønsket om lokal matvareproduksjon og opprettholdelse av et 
levende landbruk, må de mest verdifulle jordressursene sikres mot nedbygging.  
 
De store sammenhengende skog- og fjellområdene bør skjermes for utbygging, dette av hensyn til 
friluftsliv og rekreasjon. Tilrettelegging for friluftsliv må også nøye vurderes, da økt ferdsel og bruk 
kan gi negative konsekvenser for natur og kultur.   
 
Med utgangspunkt i kommunens spredte utbyggingsmønster, vil det være positivt med en dreining 
over mot restaurering, tilbygg/påbygg eller nybygg på allerede eksisterende landbrukseiendommer, 
fremfor fradeling av nye enheter. Det vil kunne gi gode muligheter i deler av kommunen uten at det 
blir lagt ytterligere press på landbruket.  

6.8 Samferdsel 
De to store samferdselstiltakene nå er å legge til rette for raskest mulig utbygging av firefelts E6 og 
dobbeltsporet jernbane. Firefelts E6 fram til Moelv er forventet ferdigstilt innen utgangen av 2020, 
og for strekningen Moelv-Roterud er det vedtatt planprogram for reguleringsplan. Kommunedelplan 
for dobbeltsporet jernbane gjennom Ringsaker sørfra til Brumunddal er vedtatt. Planprogram for 
kommunedelplan på strekningen Brumunddal-Moelv ble lagt ut til offentlig ettersyn juni 2020.  
 
I Brumunddal og Moelv vil etablering av E6 og særlig jernbane påvirke byutviklingen svært positivt. 
Det er stor interesse for næringsutvikling langs E6 ved begge byer, og i Moelv er jernbane viktig med 
tanke på etablering av nytt sykehus. 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.   
 
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. 
 
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 
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prioriteres ut over dobbeltsporet jernbane. Det er viktig å legge enda bedre til rette for buss og 
sykkel. Det er utfordringer knyttet til både hyppighet og frekvens på bussruter i deler av kommunen. 
For sykkel er trafikksikkerhet og sammenhengende sykkeltraseer en utfordring. Sykkelbysatsingen i  
Brumunddal er en del av det nasjonale arbeidet med å tilrettelegge enda bedre for sykkel. Dette 
innebærer at en viderefører arbeidet med å bedre infrastrukturen og øke sykkelbruken i Brumunddal 
og etter hvert i Moelv, gjennom bl.a. fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid.  

6.9 Eksisterende planer og planbehov for areal- og samfunnsutvikling 
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel blir det viktigste planarbeidet for 
samfunnsutviklingsarbeidet, og innebærer også utarbeidelsen av en langsiktig arealstrategi. 
Kommuneplanens arealdel revideres slik som beskrevet i kapittel 5. 
 
Planprogrammet for kommunedelplan for Moelv er vedtatt, og planen vil sluttbehandles i løpet av 
perioden. Planprogram for kommunedelplan dobbeltsporet jernbane Brumunddal-Moelv er lagt ut til 
offentlig ettersyn. Formannskapet har gitt innspill til handlingsprogram for fylkesveger våren 2020, 
og vil få planforslag til høring i 2021. Planprogram for detaljreguleringsplan for E6 på strekningen 
Moelv-Roterud er vedtatt, og planen forventes sluttbehandlet i løpet av perioden. 
Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram rulleres i 2020, og neste rullering vil være mot slutten 
av inneværende kommunestyreperiode.  
 
Strategisk næringsplan 2012-2020 ble vedtatt 13.6.2012. Det er naturlig å revidere planen parallelt 
med at en nå reviderer kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Det ble i 2011 vedtatt en kommunedelplan for Ringsakerfjellet der det blant annet ble sett på 
muligheter og konsekvenser for standardheving med innlagt vann og avløp i Ljøsheimområdet samt i 
Kroksjølia og for områdene innenfor Kroksjødemningen. Planen er veiledende, og det er ikke behov 
for revisjon i perioden. Avklaringer rundt vann- og avløpssituasjonen er som tidligere nevnt viktig før 
en vurderer videre planarbeider og utbygging i Ringsakerfjellet. Dette gjelder også den nevnte 
regionale areal- og transportplanen som er beskrevet i Mjøsby-strategien. I henhold til vedtak i k.sak 
55/2020 skal det igangsettes et samarbeid med nabokommunene om felles planer i fjellet. 
Samarbeidet igangsettes uavhengig av vannforsyningsproblematikken på Sjusjøen. 
  
Felles kommunedelplan vann og avløp for kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker ble 
vedtatt av alle kommuner i 2015. Planen har varighet til 2023. Det ble gjennomført en rullering av 
kommunedelplanens handlingsdel i 2019, jf. k.sak 33/2019. Planen må revideres i løpet av perioden. 
 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 
Kommunedelplan for 
Moelv 2021 – 2035 

Delplan for å tilrettelegg for 
utvikling av Moelv; herunder 
firefelts E6, dobbeltspor IC, 
nytt hovedsykehus, næring og 
boligutbygging. 

Planprogram vedtatt av 
kommunestyret 
20.5.2020 (k.sak 
25/2020). 

Planarbeidet er startet 
opp, og planen forventes 
vedtatt i 2021. 
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Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 
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-
Roterud. 

Kommunedelplan 
dobbeltsporet jernbane 
Sørli-Brumunddal 

Legge til rette for utbygging av 
dobbeltsporet jernbane til 
Brumunddal. 

Kommunedelplan 
vedtatt av 
kommunestyret 
21.12.2016 (k. sak 
110/2016). 

Videre planlegging er 
avhengig av avklaringer 
gjennom Hamar. 

Kommunedelplan 
dobbeltsporet jernbane 
Brumunddal-Moelv 

Legge til rette for utbygging av 
delstrekning av dobbeltsporet 
jernbane til Lillehammer. 

Planprogram lagt ut til 
offentlig ettersyn av 
planutvalget i sak 
52/2020. 

Kommunedelplanprosess i 
gang. Følges senere opp 
med reguleringsplan. 

Handlingsprogram for 
fylkesveger 

Fylkestinget gjør prioriteringer 
for drift, vedlikehold og 
investeringer på 
fylkesvegnettet gjennom 
fireårige handlingsprogrammer 
og årlige budsjetter.  

Formannskapet ga 
innspill til 
handlingsprogram 
10.6.2020 (f.sak 
52/2020) 

Forslag til 
handlingsprogram 
forventes lagt ut til 
offentlig ettersyn tidlig i 
2021, og vedtak i 
fylkestinget forventes 
høsten 2021. 

Trafikksikkerhetsplan 
med handlingsprogram 
2015-2018 

Redusere antall ulykker i 
trafikken, sikre trygge 
skoleveier og trygg ferdsel. 

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

Revideres i 2020. Deretter 
mot slutten av perioden. 

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 parallelt med 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Kommunedelplan for 
Ringsakerfjellet 

Vurderinger av muligheter og 
konsekvenser for 
standardheving med innlagt 
vann og avløp i 
Ljøsheimområdet samt i 
Kroksjølia og for områdene 
innenfor Kroksjødemningen. 

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

Brukes som veiledende 
plan. Ikke behov for 
revisjon. 

Felles kommunedelplan 
vann og avløp. Hamar-
Løten-Ringsaker-Stange 
2014-2023 

Mål, utfordringer og tiltak for 
fellesanleggene (Hias) og for 
både de kommunale vann- og 
avløpsanleggene som er 
tilknyttet Hias og de øvrige, 
kommunale VA-anleggene. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
11.4.2012(k.sak 
38/2012). 

Revideres i løpet av 
perioden. 
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7 Energi og klima 

7.1 Energi- og klimaplanlegging 
Det overordnede målet for klima- og energiarbeidet er å bidra til en samfunnsutvikling 
innenfor naturens tåleevne. Det vil blant annet si et bærekraftig forbruk og miljøvennlig energibruk.  
 
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. EU følger opp dette 
gjennom direktiver som gir retningslinjer for det enkelte medlemsland, og også for Norge.  
 
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, og planen er nå under revisjon. 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 
handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett.  
 
Utvalget for oppvekst, som er styringsgruppe for arbeidet med revisjon av klima- og energiplanen, 
har foreløpig lagt seg på en målsetting om at Ringsaker kommune skal være klimanøytral i 2030. 
Dette er et ambisiøst mål som vil kreve innsats på flere områder. Blant annet må det reduseres 
utslipp fra landbruket, transportsektoren og kommunale bygg, anlegg og aktiviteter, og den enkelte 
innbygger og husholdning må bidra. Det er også nødvendig å binde CO2 ved å øke tilveksten i 
skogbruket og øke bruken av tre som byggemateriale. En er også avhengig av statlige og regionale 
virkemidler, ikke minst på transportsiden med økt satsing på kollektivtransport og tilretting for 
sykkel.  
 
Klimaendringene gir blant annet økt flom- og skredfare. Disse momentene må tas med i den 
kommunale planleggingen innen blant annet områdene helse, arealbruk, infrastruktur og landbruk. 

7.2 Eksisterende planer og planbehov for energi og klima 
Det jobbes aktivt med å vurdere miljøaspektet i all kommunal planlegging. Revisjon av klima- og 
energiplanen er i sluttfasen, og en søker å kunne sluttbehandle planen i løpet av 2020. 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 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 Et bidrag til at Norge når sine 

mål om utslipp av klimagasser. 
Vedtatt av 
kommunestyret 
6.10.2010 (k.sak 
59/2010). 

Er under revisjon. Søkes 
sluttbehandlet i løpet av 
2020. 
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8 Samfunnssikkerhet og beredskap 

8.1 Kommunal beredskapsplikt 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt stadfester kommunens ansvar for å ivareta befolkningens 
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. 

8.2 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.  

8.3 Eksisterende planer og planbehov for samfunnssikkerhet og beredskap 
Overordnet ROS-analyse ble vedtatt av kommunestyret 8.6.2014 (k.sak 54/2014). ROS-analysen skal 
oppdateres hvert fjerde år i forbindelse med utarbeidelsen av kommunal planstrategi, og ellers ved 
endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
 
En overordnet plan for samfunnssikkerhet og beredskap ble vedtatt av kommunestyret 13.6.2018 
(k.sak 48/2018). Planen inneholder oversikt over de hovedgrep og virkemidler som kommunen skal 
benytte på beredskapsområdet. Plan for kriseledelse ble vedtatt av formannskapet 17.10.2018 (f.sak 
115/2018). De underliggende planer vedtas administrativt. Hvert fjerde år, én gang i hver 
kommunestyreperiode, foretas en revisjon av overordnet beredskapsplan og øvrig 
beredskapsplanverk. 
 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 
ROS-analyse Danne grunnlag for 

målrettet arbeid for å 
redusere risiko og sårbarhet, 
gjennom forebyggende 
arbeid, styrket beredskap og 
bedre evne til 
krisehåndtering. 

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

Oppdateres hvert fjerde 
år i forbindelse med 
utarbeidelsen av 
kommunal planstrategi, 
og ellers ved endringer i 
risiko- og 
sårbarhetsbildet. Legges 
fram til politisk 
behandling i egen sak. 

Overordnet plan for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Oversikt over de hovedgrep 
og virkemidler som 
kommunen skal benytte på 
beredskapsområdet. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
13.6.2018 (k.sak 
48/2018) 

Revideres hvert fjerde år. 

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

Vedtatt av 
formannskapet 
17.10.2018 (f.sak 
115/2018).  

Revideres administrativt. 
Tas opp til politisk 
behandling ved behov for 
større endringer. 
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9 Oppvekst og kultur 

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. Barnehagedekningen er god, 
og alle barn som ønsket plass fra høsten 2020 ble gitt tilbud. Det er noen 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 2019 resultater på eller 
over landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk. Resultatene på eksamen i 2019 var over 
landssnittet i matematikk, på landssnittet i norsk og under landssnittet i engelsk. Trivselen på skolen 
er høy. 
 
Ringsaker kommune har et lavt utdanningsnivå sammenliknet med landssnittet. Ved inngangen til 
2020 hadde 34 % av befolkningen i Ringsaker utdanning fra høyskole eller universitet. 
Gjennomsnittet for Innlandet fylke var da 39 % mens gjennomsnittet for landet var 48 %. Det har 
vært en økning i andelen med høyere utdannelse i Ringsaker de senere årene, men 
landsgjennomsnittet har steget mer, 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, bruk av digitale verktøy og konkrete tiltak i klasserommet 
innenfor basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Timetallet er 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, og det er bygget 
to nye svømmeanlegg som gir muligheter for svømmeundervisning for alle elever. Utbygging og 
rehabilitering av bygningsmassen i grunnskolen er like fullt en stor utfordring, og det vil ta tid før 
målet om tilfredsstillende og tidsmessige skolebygninger er nådd. Det er utarbeidet en 
prioriteringsplan for større skoleinvesteringer, og planen er lagt fram for behandling i utvalg og 
ferdigstilles etter vedtak i kommunestyret. 
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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.  
 
Det er utarbeidet en egen tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Det er 
påbegynt et planarbeid for en tematisk plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som erstatning for 
tidligere kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

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.  
 
Jf. vedtak i k.sak 55/2020 skal det utarbeides en plan med tema barn, unge, psykisk helse og rus. 

9.4 Eksisterende planer og planbehov for oppvekst og kultur 
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. 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet avløses av temaplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Planarbeidet er i gang, og det er mål om sluttbehandling i løpet av 2020.. 
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ble vedtatt i 2018 og gir en oversikt over noen av 
de viktigste kulturminnene i Ringsaker. Det vurderes ikke å være behov for å revidere denne planen 
inneværende kommunestyreperiode. 
 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Strategi for 
kompetanseutvikling i 
barnehager og skoler i 
Ringsaker kommune 
2020-2023 

Gi føringer for arbeidet med 
kompetanseheving i barnehage 
og skole, særlig knyttet opp 
mot nasjonale føringer og 
lokale behov.   

Vedtatt av 
kommunestyret 
22.4.2020 (k.sak 
20/2020). 

Revideres i 
2023/2024.  

Digitaliseringsstrategi 
for grunnopplæringen 
i Ringsaker 2018-2021 

Gir føringer for arbeidet med 
digitalisering i 
grunnopplæringen. 

Vedtatt av 
kommunestyret 
18.4.2018 (k.sak 
28/2018) 

Revideres i 2021. 

Prioriteringsplan for 
større 
skoleinvesteringer 

Avklare behov for større 
skoleinvesteringer og angi 
rekkefølgen for rehabilitering 
og utbygging av grunnskolene. 

Ikke vedtatt, men er til 
behandling i utvalg for 
oppvekst (utvalg for 
oppvekst sak 5/2019) 

Etter vedtak i 
kommunestyre følges 
planen opp 
fortløpende med egne 
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Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

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 i k.sak 88/2019 
vedtatt å erstatte 
denne planen med en 
temaplan for idrett, 
fysisk aktivitet og 
friluftsliv, med mål 
om sluttbehandling i 
løpet av 2020.  

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljø 

Kartlegging og registrering av 
kulturminner. 

Vedtatt ved k.sak 7/2018 
(7.2.2018) 

Ikke behov for 
revisjon, men følges 
opp ved revisjon av 
bestemmelser til 
kommuneplanens 
arealdel. 
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10 Helse og omsorg 

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. Fra 2022 og framover 
vil antallet innbyggere som er 80 år og eldre mer enn doble seg fram til 2040, ifølge framskrivninger 
fra SSB. Denne utviklingen vil få stor betydning for hvordan byer, boliger, tjenester og infrastruktur 
planlegges og videreutvikles.  
 
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. Flest 
mulig skal klare seg selv lengst mulig.  
 
Selv om helsetilstanden i den norske befolkningen generelt sett er god, er det økt sykdomsutvikling 
knyttet til livsstil og større andel eldre. Sosiale ulikheter kan også 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 Overordnede strategier 
Ringsaker skal i henhold til kommunens strategi om vekst og utvikling, være kommunen med det 
gode tjenestetilbudet. Det skal være trygghet for de grunnleggende velferdstjenestene og høy faglig 
kvalitet på tjenestene. Helse- og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for det får 
nødvendig og individuelt tilpassede tjenester, uavhengig av alder, bosted og ressurser.  
 
Den medisinsk-faglige og teknologiske utviklingen, sammen med økningen både av eldre og yngre 
brukere, gir økt press på kapasiteten. Flere eldre, og nye og andre brukergrupper, gir behov for flere, 
andre og nye tilbud. Befolkningsutviklingen vil samtidig tilspisse konkurransen om arbeidskraft.  
 
Komplekse utfordringer gjør det nødvendig med langsiktige tiltak på flere plan. For å lykkes må både 
innhold, omfang og organisering av tjenestene tilpasses. Det som sannsynligvis vil ha størst effekt er 
å forebygge, hindre eller utsette selve etterspørselen etter tjenester gjennom folkehelse- og 
mestringstiltak. Samtidig skal folk ha trygghet for at de får nødvendige tjenester når de trenger det.  
 
Dette dannet bakteppet for utarbeidelsen av en overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene. 
Strategien «Forebygging og mestring - overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene i 
Ringsaker 2012-2022» ble vedtatt i kommunestyret 23.5.2012 ved k.sak 48/2012. Strategien ble 
revidert av kommunestyret 21.11.2018 i k.sak 77/2018. Hovedstrategien om forebygging og mestring 
ble da beholdt, men mål og tiltak ble justert og konkretisert for siste del av planperioden (2018-
2022). 
  
Det er siden 2012 arbeidet kontinuerlig med tiltak innenfor strategiens innsatsområder. De senere år 
er det særlig arbeidet med å tilrettelegge for et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. På 
slutten av planperioden er det behov for å evaluere strategien og finne fram til strategier for å møte 
utfordringene for årene etter 2022.  
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De valgte strategiområdene har i planperioden blitt forsterket av statlige føringer bl.a. i St.meld.nr. 
29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg», St.meld.nr. 26 (2014-2015) «Framtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» og Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet. En 
kvalitetsreform for eldre». I disse meldingene pekes bl.a. på nødvendigheten av å styrke brukernes 
ressurser og medvirkning, samt utvide samarbeidet med pårørende, frivillige, ideelle og private 
tjenesteleverandører og lokalt næringsliv. Morgendagens omsorg må fokusere mer på innovasjon og 
bruk av ny teknologi og teamarbeid. Det må rettes innsats for økt pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring og en faglig omlegging som prioriterer tidlig innsats og mestring, med sikte på at 
flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.  
 
Stortingsmeldingen «Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre» har som målgruppe alle over 65 år 
og beskriver en rekke tiltak for å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye løsninger innen 
temaene aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det skal 
være bred medvirkning fra eldre og innbyggernes behov skal være styrende for tiltakene. 
Kommunene skal gjennom politisk behandling beskrive hvordan de vil gjennomføre forslagene i 
meldingen i eget planverk. Dette kan skje enten ved å vedta en plan eller beskrive en prosess for 
hvordan og når det skal vedtas en plan. Kommunene skal også synliggjøre hvordan reformen er tenkt 
integrert i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuner som politisk vedtar planer, vil bli prioritert 
innenfor relevante tilskuddsordninger.  
 

10.3 Eksisterende planer og planbehov for helse og omsorg 
Planarbeidet innenfor helse og omsorg er i stor grad ivaretatt gjennom overordnet strategi for helse 
og omsorg. Behovet for utarbeidelse av andre planer vil hovedsakelig gjelde tjenester eller områder 
som krever særlig fokus, spesiell koordinering eller utvikling i henhold til lov eller forskrift, eller som 
omfatter bruk av private tjenester. Det er behov for revisjon av plan for legetjenesten og plan for 
fysioterapitjenesten. Det er under utarbeidelse en plan for habilitering/rehabilitering. 
 
Et område med særskilt planbehov i perioden er kommunens oppfølging av stortingsmeldingen 
«Leve hele livet». De ulike temaene i meldingen forutsettes allerede fulgt opp innenfor dagens 
overordnede strategi, og dette videreføres også i arbeidet med ny strategi. Det er mulig det må 
utarbeides en egen plan for hvordan reformens løsninger kan innføres og gjennomføres lokalt og en 
må vurdere strategiarbeidet opp mot et slikt plankrav. Temaet aldersvennlig Norge må følges opp i 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Plan for frivillighetsarbeid ble vedtatt av kommunestyret i 2018. Dette er overordnet plan for 
frivillighetsarbeid, og ikke en plan som knyttes spesifikt til helse og omsorg. Den kunne slik sett vært 
plassert en rekke steder i dokumentet her, men er plassert her da hovedinnsatsen så langt har vært 
rettet inn mot helse og omsorg. Det vurderes ikke å være behov for revisjon i inneværende periode.  
 
Behov for revidering og justering av eksisterende planer skisseres i tabellen nedenfor.  
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Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 
Overordnet strategi for 
helse og omsorg 2012-
2022 

Skissere strategiske mål og 
veivalg for å sikre at 
kommunen fortsatt kan tilby 
effektive og målrettede 
tjenester i tråd med behovet 
og med god styring med 
ressursbruken. Skal bidra til 
vekst og utvikling. 
 

Vedtatt i 
kommunestyret 
23.5.2012 (k.sak 
48/2012), revidert i 
kommunestyret 
21.11.208 (k.sak 
77/2018). 

Strategien evalueres i 
2021 med tanke på 
utarbeidelse av ny 
overordnet strategi for 
2022.  
 
Strategien må inkludere 
oppfølging av relevante 
tema/innsatsområder i 
Meld.st. 15 Leve hele 
livet, og det må vurderes 
om det skal utarbeides 
egen plan. 

Plan for legetjenesten 
2016 – 2021 

Sikre innbyggerne i 
kommunen forsvarlige 
legetjenester innen rammen 
av fastlegeordningen. 

Vedtatt i 
kommunestyret 
21.12.2016 (k.sak 
113/2016). 

Revideres i 2021. 

Plan for 
fysioterapitjenesten 
2014-2020 

Oversikt over behovet for 
fysioterapitjenester i 
kommunen 

Vedtatt i 
kommunestyret 
20.5.2015 (k.sak 
30/2015). Utredning 
om tilbudet til barn 
gjennomført i 
etterkant.  

Revideres i planperioden, 
evt. vurderes slått 
sammen med plan for 
habilitering/rehabilitering 
som skal ferdigstilles 
2020/21. 

Plan for habilitering og 
rehabilitering 

Oversikt over behov og 
utvikling innen habilitering 
og rehabilitering i 
kommunen, inkludert 
fysioterapitjenesten 

Under utarbeidelse Se over 

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

Vedtatt av 
kommunestyret 
11.4.2012 (k.sak 
35/2012). Evaluert 
31.5.2017 (k. sak 
34/2017). 

Ikke behov for revisjon. 

Plan for 
frivillighetsarbeid 

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

Vedtatt av 
kommunestyret 
3.10.2018 (k.sak 
62/2018). 

Ikke behov for revisjon. 

Alkoholpolitiske 
retningslinjer 2020-
2024 

Alkoholloven § 1-7d 
pålegger kommunen å 
utarbeide alkoholpolitisk 
handlingsplan/retningslinjer.  
 

Vedtatt av 
kommunestyret 
17.6.2020 (k.sak 
39/2020). 

Ikke behov for revisjon. 
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11 Kommunen som arbeidsgiver 

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 for kommunen som arbeidsgiver 
Arbeidsgiverpolitisk dokument som overordnet styringsdokument, vil bli revidert i forbindelse med 
en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Arbeid med lederutviklingsprogram, 
kommunikasjonsstrategi, HMS-arbeid m.m. forutsettes håndtert administrativt gjennom perioden.  
 
I planperioden er det ønskelig å utarbeide to nye planer; en inkluderings-, livsfase- og 
arbeidsmiljøplan og en strategisk kompetanseplan. 
 
Lønnstrategisk plan skal rulleres hvert annet år, men på grunn av at hovedtariffoppgjøret ble utsatt i 
vår på grunn av covid-19 er det ønskelig å prolongere gjeldende plan fram til 2022 før den revideres. 
 

Plantype Hensikt med plan Status Oppfølging 

Arbeidsgiverpolitisk 
dokument 

Gi overordnede føringer på det 
personalpolitiske området.  
 

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

Revideres i løpet av 
planperioden og 
oppdateres deretter 
hvert 4. år. 

Lønnsstrategisk plan 
2019-2020. 

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

Vedtatt i 
formannskapet 
27.2.2019 (f.sak 
23/2019). 

Gjeldende plan 
prolongeres fram til 
2022 før den 
revideres. 

Strategisk 
kompetanseplan 

Strategier for å anskaffe, beholde og 
mobilisere kompetanse, inkludert 
lærlinger. 

Vurderes utarbeidet i 
perioden. 

Søkes ferdigstilt i 
2021. 

Inkluderings-, livsfase 
og arbeidsmiljøplan 

Gi mål og føringer for kommunens 
HMS- og IA arbeid. 

Under utarbeidelse. Søkes ferdigstilt i 
2021. 
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12 Forslag til prioritering av planoppgaver 
Det viktigste planarbeidet i perioden vil være revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil 
ha høy prioritet. Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Brumunddal-Moelv er også en 
planoppgave med høy prioritet. 
 
Det er flere planarbeider som er i avsluttende fase, slik som arbeidet med klima- og energiplan, 
trafikksikkerhetsplan og temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. En del planer skal revideres 
enten hver periode eller hyppigere, og enkelte planer er det naturlig å se i sammenheng med revisjon 
av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Det vises for øvrig til drøftingene i de enkelte kapitler. Ut fra dette er det i inneværende 
kommunestyreperiode ønskelig å prioritere følgende planoppgaver1:  
 

Plantype Hensikt med plan Hovedansvar Tidsestimat 
Kommuneplanens 
samfunnsdel  

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

Ringsaker 
kommune 

Revideres i løpet av perioden.  

Kommuneplanens 
arealdel  
 

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

Ringsaker 
kommune 

Begrenset revisjon av 
enkeltelementer i planen i 
løpet av perioden.  
Arbeidet med 
Kommuneplanens arealdel 
igangsettes i løpet av perioden 
etter at samfunnsdelen er 
ferdigstilt.  

Samarbeid med 
nabokommuner om 
felles planer i fjellet  

Samarbeid om utviklingen i 
fjellet 

Ringsaker 
kommune, i 
samarbeid med 
nabokommunene 

Igangsettes uavhengig av 
vannforsyningsproblematikken 
på Sjusjøen, jf. vedtak i k.sak 
55/2020 
 

Kommunedelplan 
dobbeltsporet jernbane 
Brumunddal-Moelv 

Legge til rette for utbygging av 
delstrekning av dobbeltsporet 
jernbane til Lillehammer. 

Bane Nor Kommunedelplanprosess i 
gang. Følges senere opp med 
reguleringsplan. 

Klima- og energiplan Et bidrag til at Norge når sine 
mål om utslipp av klimagasser. 

Ringsaker 
kommune 

Kommer ventelig til 
sluttbehandling i løpet av 
2020.  

Felles kommunedelplan 
vann og avløp.  

Mål, utfordringer og tiltak for 
fellesanleggene (Hias) og for 
både de kommunale vann- og 
avløpsanleggene som er 
tilknyttet Hias og de øvrige, 
kommunale VA-anleggene. 

HIAS Revideres i løpet av perioden. 

Trafikksikkerhetsplan 
med handlingsprogram 

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

Ringsaker 
kommune 

Revideres i 2020 og deretter 
oppstart av ny revisjon mot 
slutten av perioden. 

 
1 Reguleringsplaner er ikke omtalt i planstrategien, men vil prioriteres i henhold til vedtatte mål og strategier. 
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Plantype Hensikt med plan Hovedansvar Tidsestimat 
Forebygge ulykker gjennom 
holdningsskapende arbeid. 

ROS-analyse Danne grunnlag for målrettet 
arbeid for å redusere risiko og 
sårbarhet, gjennom 
forebyggende arbeid, styrket 
beredskap og bedre evne til 
krisehåndtering. 

Ringsaker 
kommune 

Kommer ventelig til politisk 
behandling i løpet av 2020. 

Overordnet plan for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

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

Ringsaker 
kommune 

Revideres i løpet av perioden. 

Strategisk næringsplan  
 

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

Ringsaker 
kommune 

Revideres i løpet av perioden i 
sammenheng med 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Strategi for 
kompetanseutvikling i 
grunnopplæringen 

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

Ringsaker 
kommune 

Revideres i 2023/2024. 

Digitaliseringsstrategi 
for grunnopplæringen 

Angir mål og retning for 
digitaliseringsarbeidet i 
grunnopplæringen. 

Ringsaker 
kommune 

Revideres i 2021. 

Temaplan for idrett, 
fysisk aktivitet og 
friluftsliv 

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. 

Ringsaker 
kommune 

Revideres i 2020. 

Overordnet strategi for 
helse og omsorg 

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. 

Ringsaker 
kommune 

Evalueres i 2021 som grunnlag 
for utarbeidelse av ny 
overordnet strategi for 2022. 
Vurderes egen plan opp mot 
reformen «Leve hele livet». 

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

Ringsaker 
kommune 

Revideres i 2021. 

Plan for 
fysioterapitjenesten  

Oversikt over behovet for 
fysioterapitjenester i 
kommunen 

Ringsaker 
kommune 

Revideres i planperioden, evt. 
vurderes slått sammen med 
plan for 
habilitering/rehabilitering som 
skal ferdigstilles 2020/21. 

Plan for habilitering og 
rehabilitering 

Oversikt over behov og 
utvikling innen habilitering og 
rehabilitering i kommunen, 
inkludert fysioterapitjenesten. 

Ringsaker 
kommune 

Ferdigstilles i løpet av 
2020/21. 



30 
 

Plantype Hensikt med plan Hovedansvar Tidsestimat 
Lønnsstrategisk plan Sikre en helhet, kontinuitet, 

forutsigbarhet, oversikt og 
innsyn i arbeidet med lokal 
lønnsfastsetting og lokale 
lønnsforhandlinger. 

Ringsaker 
kommune 

Gjeldende plan prolongeres 
fram til 2022 før den 
revideres. 

Strategisk 
kompetanseplan 

Strategier for å anskaffe, 
beholde og mobilisere 
kompetanse, inkludert 
lærlinger. 

Ringsaker 
kommune 

Søkes ferdigstilt i 2021. 

Inkluderings-, livsfase- 
og arbeidsmiljøplan 

Gi mål og føringer for 
kommunens HMS- og IA 
arbeid. 

Ringsaker 
kommune 

Søkes ferdigstilt i 2021. 

Plan med tema barn, 
unge, psykisk helse og 
rus 

 Ringsaker 
kommune 

Utarbeides i løpet av 
perioden. 
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