
 

 
 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 2022-2035 
 

 
 

 

  
 

  
 



2 
 

Innhold 
1. BAKGRUNN ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Lovgrunnlaget ......................................................................................................................... 4 
1.2 Gjeldende plan ........................................................................................................................ 4 
1.3 Planstrategi ............................................................................................................................. 4 

2. PLANFORUTSETNINGER .................................................................................................................. 5 
2.1 FNs bærekraftsmål .................................................................................................................. 5 
2.2 Nasjonale føringer ................................................................................................................... 5 
2.2 Regionale føringer ................................................................................................................... 6 
2.3 Kommunale føringer ............................................................................................................... 7 
2.4 Kommunereformen ................................................................................................................. 8 

3. FORMÅLET MED PLANARBEIDET ..................................................................................................... 8 
4. UTVIKLINGSTREKK ........................................................................................................................... 8 

4.1 Befolkningsutvikling og sammensetning ................................................................................. 8 
4.2 Næringsutvikling ..................................................................................................................... 9 
4.3 Boligutvikling ......................................................................................................................... 10 
4.4 Økonomi og tjenesteutvikling ............................................................................................... 11 
4.5 Befolkningens helsetilstand .................................................................................................. 12 
4.6 Klima og miljø ........................................................................................................................ 12 

5. TEMATISK INNHOLD ...................................................................................................................... 13 
5.1 Barn, unge og utdanning ....................................................................................................... 13 
5.2 Helse og omsorg .................................................................................................................... 14 
5.3 Attraktivitet ........................................................................................................................... 15 
5.4 Næringsutvikling ................................................................................................................... 16 
5.5 Klima og miljø ........................................................................................................................ 17 
5.6 Innovasjon og digitalisering ................................................................................................... 18 
5.7 Samfunnssikkerhet og beredskap ......................................................................................... 18 
5.8 Samferdsel ............................................................................................................................ 19 
5.9 Ringsaker kommune som attraktiv arbeidsgiver ................................................................... 20 
5.10 Arealstrategi .......................................................................................................................... 20 

6. UTREDNINGSBEHOV ...................................................................................................................... 22 
7. PLANPROSESSEN ........................................................................................................................... 22 

7.1 Organisering .......................................................................................................................... 22 
7.2 Framdrift ............................................................................................................................... 22 
7.3 Medvirkning .......................................................................................................................... 23 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3 
 

1. BAKGRUNN 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ha et langsiktig perspektiv og en bred samfunnsmessig 
tilnærming. Ambisjonene er å gi føringer for ønsket utvikling av Ringsakersamfunnet, og som ledd i 
dette vil planen inneholde visjon, mål og strategier for en slik utvikling. Samfunnsdelen gir viktige 
prioriteringer og konsekvenser for arealbruken og vil være styrende for seinere revisjon av arealdelen 
av kommuneplanen.  
 
Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 27.9.2006. Selv om flere av føringene i den fortsatt er aktuelle å 
videreføre, er det behov for å revidere planen og vurdere hvilke grep som bør gjøres for ønsket 
utvikling fram mot 2035. Ringsaker kommunes sentrale plassering i Innlandet fylke og i Mjøsbyen gjør 
det aktuelt å se kommunens utvikling også i forhold til dette.	

Det som danner grunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel, er vedtatt planstrategi og 
planprogram. I planstrategien legges føringer for hvilke planer som skal revideres og behovet for nye 
planer. Planprogrammet redegjør for hvilke temaer som skal tas opp i samfunnsdelen og beskrive 
hvilken medvirkning det legges opp til i planarbeidet.  Figuren nedenfor viser planhierarkiet med 
samfunnsdelen og øvrige planer. 
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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 blant annet 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. 

1.1 Lovgrunnlaget 
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. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 1-4 skal det i forbindelse med revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel utarbeides et planprogram. Planprogrammet redegjør for hvordan arbeidet med 
samfunnsdelen er tenkt gjennomført (innhold og prosess). Planprogrammet skal sendes ut på høring 
i minimum 6 uker og deretter fastsettes av kommunestyret før arbeidet med samfunnsdelen starter 
opp.  
 
I gjeldende plan- og bygningslov er det i større grad enn tidligere lagt vekt på medvirkning i 
kommuneplanleggingen, særlig overfor grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som for 
eksempel barn og unge. Hvordan kommunene legger opp medvirkningsprosessen, må ses i 
sammenheng med omfanget av kommuneplanrevisjonen og  hvilke tema samfunnsdelen tar opp. 
I tillegg vil føringer fra stat og kommune knyttet til Covid-19 kunne få innvirkning på hvordan 
medvirkningen skjer. 

1.2 Gjeldende plan 
Kommuneplan for Ringsaker kommune 2006-2010 (2018) med samfunnsdel og arealdel ble 
henholdsvis vedtatt 27.9.2006 og 10.9.2014. Arealdelen av kommuneplanen var etter dette gjennom 
en revisjon av LNF-områder og andre små justeringer med vedtak 17.6.2015. 
 
Gjeldende samfunnsdel for perioden 2006-2010 (2018) omfatter føringer for utviklingen av Ringsaker 
kommune fram mot 2018. I tillegg til visjonen «Ringsaker – vekst og utvikling» har den målsettinger 
og handlingsprogram for følgende hovedtemaer: 

• Bosetting 
• Næringsliv 
• Kommunens tjenestetilbud 
• Mulighetenes Ringsaker 

1.3 Planstrategi  
Ringsaker kommunes gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret i k.sak 55/2020. I 
planstrategien er det beskrevet muligheter og utfordringer knyttet til ulike tema som gir grunnlag for 
utarbeidelsen av planprogrammet. 
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2. PLANFORUTSETNINGER 

2.1 FNs bærekraftsmål 
I 2015 vedtok FNs generalforsamling 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Agendaen har 17 
utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. FNs bærekraftsmål er 
verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse og stanse tap av 
naturmangfold og klimaendringer. Målene skal vise veg mot en bærekraftig utvikling på kort og lang 
sikt.  
 
Regjeringen har bestemt at FNs 
17 bærekraftsmål, som Norge har 
sluttet seg til, skal legges til grunn 
for å ta tak i vår tids største 
utfordringer, også i Norge. Det er 
derfor viktig at bærekraftmålene 
brukes i kommunens samfunns- 
og arealplanlegging. 
Bærekraftmålene er utarbeidet 
med fokus på globale 
utfordringer. Det er derfor viktig 
at det enkelte land, region og lokale aktør 
vurderer hvilke utfordringer og tiltak som må gjennomføres hos seg for at summen av tiltakene skal 
føre til en bærekraftig utvikling globalt.  
 

2.2 Nasjonale føringer 
Plan- og bygningsloven har bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med 
nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging. For perioden 2019-2023 legger 
regjeringen vekt på at en 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  

 
Dette forventes fulgt opp gjennom følgende: 

• Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling 
o FNs bærekraftsmål som grunnlag for regional og kommunal planlegging 
o Tydelig retning for samfunnsutviklingen 
o Effektive og kunnskapsbaserte planprosesser 
o God gjennomføring av arealplaner 
o Økt bruk av digitale verktøy i planleggingen 

 
• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

o Næringsutvikling gir grunnlag for velferd 
o Et samfunn med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene 
o Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 

FNs bærekraftsmål. Kilde: FN Sambandet. 
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o Ressursbasert næringsutvikling 
 

• Bærekraftig areal- og transportplanlegging 
o Styrket knutepunktutvikling 
o Mer vekt på regionale løsninger 

 
• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

o Åpne og inkluderende 
o Trygge og helsefremmende 
o Kvalitet i våre fysiske omgivelser 
o Levende sentrumsområder 

 
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 nasjonale 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. 
 
Mål og rammer for den nasjonale politikken blir ellers formidlet gjennom stortingsmeldinger, 
rikspolitiske 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. 

2.2 Regionale føringer 
Innlandet fylkeskommune ble etablert 1.1.2020. Planstrategien for det nye fylket har fått tittelen 
«Innlandsstrategien 2020-2024», og har følgende langsiktige utviklingsmål: 

• 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. 

Andre fylkeskommunale planer: 
• Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016 – 2021) har vedtatte 

miljømål for alle elver, bekker og sjøer. Gjeldende vannforvaltningsplan er under revisjon, og 
fra 2022 vil ny regional plan for Innlandet og Viken vannregion gjelde.  

• Regional plan for Rondane og Sølnkletten (2013) legger føringer for ivaretakelse av villrein og 
dens leveområder.  

• Fylkesdelplan for energi- og klima i Hedmark (revidert 2016) gjelder for kommuner i tidligere 
Hedmark fylke inntil ny regional plan for klima, energi og miljø vedtas ved årsskiftet 
2022/2023.  

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. 
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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.  
 
I tillegg nevnes gjeldende regionale planer som gir føringer som påvirker planarbeidet i Ringsaker 
kommune, eksempelvis SMAT-planen – en retningsgivende plan for miljø-, areal- og 
transportplanlegging i Hamarregionen.   
 
Formannskapene i Gjøvik og Ringsaker kommuner har i møte 22.1.2020 blitt enige om å ha et 
forsterket samarbeid innen blant annet samferdsel, Mjøssykehus, Mjøsa, næring, 
landbruk/matvarebehandling, NTNU og Visit Innlandet. 

2.3 Kommunale føringer  
Strategien i arbeidet for videre vekst og utvikling i Ringsaker er utledet av gjeldende samfunnsdel og 
nedfelt i handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023. 
 
”Den attraktive kommunen!”  

• Brumunddal og Moelv som attraktive steder – aktiv 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.  
• Framstå positivt og offensivt.  

 
Strategien gir en tydelig retning for kommunens arbeid, som det er svært viktig å videreføre for å 
kunne skape vekst og utvikling i Ringsaker. Vekst er en avgjørende faktor for videre satsing på 
velferd. Vekst og velferd er uløselig knyttet sammen. Det er derfor viktig for videre utvikling at 
kommunen fortsatt har en tydelig ambisjon om vekst, og at nye, ambisiøse vekstmål legges til grunn. 

2.4 Kommunereformen 
Ringsaker kommune hadde i perioden 2014-2016 en grundig utredning av spørsmålene i 
kommunereformen. Hovedmålet for kommunereformen er å sikre gode og likeverdig tjenester, en 
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, samt et 
styrket lokaldemokrati. Kommunestyret konkluderte med at Ringsaker kommune har en slik størrelse 
at den ivaretar alle de anbefalinger som kom fra det oppnevnte ekspertutvalget, og at det ut fra en 
samlet vurdering var riktig at Ringsaker kommune forblir egen kommune med dagens 
kommunegrenser.  
 
Kommunestyret i Ringsaker gjorde i møtet den 15.6.2016, ved k.sak 70/2016, følgende 
vedtak: 

1. Ringsaker kommune forblir egen kommune med dagens kommunegrenser. 
2. Grensejusteringer aksepteres ikke. 

3. FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Formålet med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel er å gi føringer for ønsket utvikling av 
Ringsakersamfunnet fram til 2035. Som ledd i dette vil planen inneholde visjon, mål og strategier for 
slik utvikling. 
 
Et planprogram skal utarbeides som ledd i varsling av oppstart av arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel. Programmet skal definere og avgrense omfanget av planarbeidet slik at det blir tydelig 
hva som er hensikten med planarbeidet, og slik at revisjonen kan gjennomføres innenfor rimelig tids- 
og ressursbruk. 
 

4. UTVIKLINGSTREKK 

4.1 Befolkningsutvikling og sammensetning 
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.  
 
Det er av stor betydning hvordan veksten i befolkningen vil fordele seg blant ulike grupper. 
Befolkningen i framtidas 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). 
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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 hatt en klar befolkningsnedgang de 
siste årene.  
 
Ringsaker kommune ligger sentralt i Innlandet og Mjøsbyen, og er den mest folkerike kommunen 
med ca. 35000 innbyggere. Den er også en av de største i areal med 1284 km2. Bosettingsmønsteret 
er relativt desentralisert 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 i kommunen, og varierer i størrelse og boligtetthet.  
 
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. 
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.  
 
Befolkningen mellom 67 og 79 år er i 2020 4447 personer og vil øke til 6040 i 2040. Mange i denne 
aldersgruppen er ressurssterke. Mange er aktive i frivillig arbeid, og kan være en viktig ressurs i møte 
med kommunens framtidige utfordringer. Befolkningen på 80 år og eldre vokser 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. 
 
Ser en 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 kan en også forvente at det bygges 
mange nye boliger i Moelv. Stor vekst i antall boliger, arbeidsplasser, økning i varehandel, 
utbyggingen av E6, og trolig utbygging av jernbane og sykehus, vil forhåpentlig bidra til en økt 
befolkningsvekst i årene som kommer.  
 
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 vekst og utvikling. Dette må ligge til grunn for planarbeidet. 
 

4.2 Næringsutvikling 
Næringslivet er grunnleggende viktig for en kommune. Næringsutviklingsarbeidet gjøres både 
gjennom langsiktig planlegging, gjennom dialog og samhandling med en rekke aktører og i de helt 
konkrete og operative handlinger i den enkelte sak.  
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Ringsaker er en av Norges største jordbrukskommuner, en viktig skogbrukskommune 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, og produksjonen er økende.  
 
Reiselivsnæringen er i betydelig grad knyttet til fjellet og Mjøsnære områder, men næringer basert 
på lokale natur- og kulturressurser vokser fram. På denne måten kan kulturlandskapet ivaretas, 
samtidig som det gir tradisjonelle næringer flere ben å stå på.   
 
Varehandelen har de senere årene hatt sterk vekst i Ringsaker. Dette henger blant annet sammen 
med byutvikling, attraktivitet infrastruktur og reiseliv. Varehandelen er under press fra digital 
distribusjon og generelle endringer i handlevaner. Det er derfor av avgjørende betydning at næringen 
evner å omstille i takt med markedet.   
 
Ringsaker har viktige kompetansearbeidsplasser, men betydelig færre enn i de større byene rundt. 
Vekst i kompetansearbeidsplasser krever i første rekke at Ringsaker framstår som et attraktivt sted å 
etablere seg. Derfor er blant annet bostedsutvikling, byutvikling og attraktive næringsarealer 
avgjørende.  
 
Langs E6 har kommunen en klar strategi med tilrettelegging av næringsområder. Det er arealer i 
Nydal, i Brumunddal på Rudshøgda og i Moelv knyttet til E6. Alle disse områdene er under utvikling.  
 
For å tilrettelegge for gründere, innovasjon og framtidas arbeidsplasser gjennomføres det årlig en 
rekke møter, systematisk opplæring og veiledning. For å løfte dette ytterligere ble Gründerparken i 
Brumunddal etablert i 2018. Gründerparken er et kontorfellesskap for gründere, små vekstbedrifter, 
pendlere og studenter. 
 
Det er viktig hele tida å være i forkant og legge til rette for den kontinuerlige fornyelsen i 
næringslivet. 
 

4.3 Boligutvikling 
Det har de senere årene vært vekst i antall boliger i Ringsaker. 2020 har vært et spesielt år, men i 
årene før ble det i snitt gitt over 300 byggetillatelser i året. Dette er en økning fra tidligere perioder, 
da snittet lå på i overkant av 100 byggetillatelser i året. Det er grunn til å anta at økningen skyldes en 
kombinasjon av flere forhold, men byutviklingen i Brumunddal har vært en motor for vekst. Videre 
kan en anta at Ringsaker blir stadig mer attraktiv for boligbygging som følge av kommunens 
strategiske beliggenhet i Mjøsregionen, bedret infrastruktur og nærheten til Oslo og Gardermoen. Et 
vedtak om bygging av sykehus vil kunne påvirke interessen for boligtomter i Moelv. 
 
Boligveksten finner i hovedsak sted i byene og i områder med god kollektivtransport. Det er størst 
vekst i Brumunddal, Moelv, og Furnes. Dette forventes å fortsette. Målrettet nybygging kombinert 
med et velfungerende marked for brukte boliger er viktig for en god bostedsutvikling og 
hensiktsmessig sammensetning av boligtyper i forhold til befolkningssammensetningen. Det legges 
aktivt til rette for vekst i byer og tettsteder, samtidig som det må gjøres løpende vurderinger rundt 
muligheter for boligbygging i bygder der det er et marked for dette.  



11 
 

 
Det er de senere årene tatt flere grep innenfor det boligsosiale arbeidet og i arbeidet med 
tilvisningsavtaler i samarbeid med Husbanken. Utleieaktørene har blitt mer profesjonelle og 
kvaliteten og mangfoldet på utleieboligene har økt vesentlig. Flere attraktive utleieboliger har også 
bidratt til økt innflytting til kommunen. Det er også tatt grep innenfor arbeidet med tilrettelegging av 
boliger for barnefamilier med lavinntekt og personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Det er 
mest utfordrende å finne egnet bolig til personer som har betydelig oppfølgingsbehov. Det er viktig å 
hjelpe de som trenger det med å få et botilbud. 
 

4.4 Økonomi og tjenesteutvikling 
Det er økende forventninger til tjenestene samtidig som de økonomiske rammene blir strammere og 
handlingsrommet blir mindre. Den demografiske utviklingen utfordrer både den økonomiske og 
sosiale bærekraften når en ser 10-20 år fram i tid. Presset på utgifter innen helse og omsorg er 
allerede stort. Flere eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot 
byene og trangere økonomiske forhold nasjonalt, vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, 
inntektsgrunnlaget, tilgangen på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet. Samtidig kan eldre  
utgjøre en kjøpesterk gruppe og slik sett bidra til verdiskapning, og aktiv deltakelse i frivillighet kan 
gjøre eldre til en ressurs i mange sammenhenger. 
 
Demografien skaper et større omsorgsbehov hos eldre. Samtidig belaster den yngre delen av 
befolkningen også i større grad de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og det er store 
utfordringer knyttet til at stadig flere unge står utenfor skole og arbeidsliv. Dette skaper utfordringer 
for kommuneøkonomien. Infrastrukturen vil framover kreve store investeringer, ikke minst 
oppgradering av vann- og avløpsnettet. Samtidig blir oppgavene kommunen skal løse flere og mer 
komplekse, og forventningene fra innbyggere og næringsliv stadig større. En stadig tiltakende 
sentralisering kombinert med strammere kommuneøkonomi vil kunne gjøre det krevende å legge til 
rette for spredt bosetting og en desentralisert tjenestestruktur. 
 
Ringsaker kommune har et lavt utdanningsnivå sammenliknet med landssnittet. Ved inngangen til 
2020 hadde 35 % av befolkningen i Ringsaker utdanning fra høyskole eller universitet. 
Gjennomsnittet for Innlandet fylke var da 40 % mens gjennomsnittet for landet var 49 %. 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. 
 
Velferdstjenestene har vært prioritert høyt i Ringsaker. Det er full barnehagedekning og et 
barnehagetilbud av høy kvalitet. Det har vært satset systematisk på økt læringsutbytte over flere år, 
med blant annet styrking av timetallet, økt lærertetthet, kompetanseutvikling, satsing på digitale 
verktøy investeringer i skolebygg. I samsvar med vedtatt overordnet strategi for helse- og 
omsorgstjenestene i Ringsaker er det arbeidet med å innrette tjenestene slik at flest mulig klarer seg 
selv lengst mulig, og helse- og omsorgstjenesten har vært kraftig styrket de senere år. 
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4.5 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.  
 
Hver innbygger har selv hovedansvaret for egen helse. Samtidig har kommunen et særlig ansvar for å 
legge forholdene til rette for at alle motiveres og gis mulighet til å ta vare på egen helse. Kommunen 
skal jobbe målrettet for å motvirke strukturer som opprettholder eller forsterker sosial ulikhet i 
helse. 
 
Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial 
bærekraft og folkehelse handler om følgende: 

• å fremme en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i sentrum 
• gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle  
• legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet kan påvirke forhold i nærmiljøet 

og ellers i kommunen  
• legger til rette 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. 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.  
 
Jevnt over har innbyggere i Ringsaker det bra. Det er likevel flere utfordringer det er viktig å ta tak i. 
Disse skal ligge til grunn for planlegging, tjenesteutvikling og prioriteringer av kommunens 
folkehelsearbeid. I Ringsaker kommunes oversikt over befolkningens helsetilstand er det pekt på fire 
hovedutfordringer: 

• Ulikheten i tilgang til helsefremmende arenaer øker 
• Belastninger i tidlige leveår 
• Utenforskap er en utfordring i deler av befolkningen 
• Uheldige levevaner gir risiko for sykdom og plager 

 

4.6 Klima og miljø 
Utfordringene knyttet til klima og miljø er av global karakter. Det er derfor inngått internasjonale 
avtaler for å møte utfordringene på tvers av kontinenter og landegrenser, jf. Parisavtalen. EU følger 
opp dette gjennom direktiver som gir retningslinjer for det enkelte medlemsland, deriblant Norge.  
 
Staten har oppfordret kommunene til å utarbeide lokale klima- og energiplaner, som et bidrag til at 
Norge når sine klimamål. I revisjonsarbeidet for klima- og energiplan for Ringsakersamfunnet er 
følgende innhold prioritert: 

• status for energibruk og utslipp av klimagasser 
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• energi- og klimautfordringer  
• mål, strategier og overordnede tiltak for ulike tema 

 
For å redusere klimagassutslipp må både innbyggernes forbruksmønster endres og det må gjøres 
grep for å reduseres utslipp fra særlig landbruket, transportsektoren og kommunale bygg, anlegg og 
aktiviteter. Det er nødvendig å binde karbondioksid (CO2) ved å øke tilveksten i skogbruket og øke 
bruken av tre som byggemateriale. Klimaendringene gir utfordringer på en rekke områder, blant 
annet økt flom- og skredfare. Disse momentene må tas med i den kommunale planleggingen. 

5. TEMATISK INNHOLD 

5.1 Barn, unge og utdanning 
Barn og unge i Ringsaker skal ha gode levekår, utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø. De skal 
oppleve seg som en verdifull del av felleskapet, og at det er bruk for dem og de perspektivene og 
meningene de har. 
 
Full barnehagedekning er sentralt for å være attraktiv for barnefamilier, og barnehagetilbudet skal ha 
høy kvalitet. Barn og unge skal ha det beste grunnlaget for å utvikle seg sosialt og faglig. Arbeidet for 
å sikre et godt og inkluderende læringsmiljø må prioriteres.  
 
Skolens oppdrag er både dannelse og utdannelse, og opplæringen skal forberede elevene på livet i 
framtiden. Barn og unge skal gis mulighet til å å oppfylle sitt fulle faglige potensial slik at de kan 
benytte sin kompetanse i kontekster vi ikke enda kjenner og tilegne seg ferdigheter morgendagens 
arbeidskraft må inneha. 
 
Alle skal oppleve mestring og verdien av kunnskap og fellesskap, og det må være et systematisk 
arbeid for å sikre høy kvalitet i opplæringen og økt læringsutbyttet. Elevene skal få tilpasset 
opplæring slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen. Dette innebærer også å tilrettelegge for 
elever med stort læringspotensial. Skoleeier og skoleledelse skal ha gode systemer som sikrer jevnlig 
vurdering og oppfølging av elevenes læringsmiljø. 
 
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 yrkesfaglig- og høyere 
utdanning, og således skape en kultur for læring. Det omfattende arbeidet som er igangsatt for å 
bedre læringsresultatene 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 for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter og kompetansen innenfor 
basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Timetallet er utvidet, slik at elevene i Ringsaker får flere 
timer i matematikk, norsk og engelsk. Tilstandsrapporter de senere år viser at satsingen på 
barnehage og skole gir resultater. Samtidig er fortsatt utdanningsnivået for lavt, og det er fortsatt 
utfordringer knyttet til gjennomføring av videregående opplæring og å sikre at flest mulig kommer ut 
i arbeidslivet etter endt utdanning. 
 
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 
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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.  
 
Oversikten over befolkningens helsetilstand peker på at det er utfordringer knyttet til belastninger i 
tidlige leveår, utenforskap, sosial ulikhet og levevaner. Det er viktig at en i planarbeidet ser på 
hvordan en kan ta tak i disse utfordringene. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan sikre at barn og unge i Ringsaker skal ha gode levekår, utviklingsmuligheter og 
trygge oppvekstmiljø? 

• Hvordan sikre at alle elever mestrer de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, 
muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter når de går ut av grunnskolen? 

• Hvordan sikre likeverdige, gode og inkluderende læringsarenaer? 
• Hvordan forhindre ungt utenforskap? 
• Hvordan sikre helhetlige tjenester med et «lag» rundt barn og unge? 

 

5.2 Helse og omsorg 
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 framover 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 
blant annet en utfordring at for mange barn vokser opp i husholdninger med vedvarende svak 
økonomi, og trenden er økende. 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. Innenfor FNs bærekraftsmål er 
sosial bærekraft en av de viktige dimensjonene. Her pekes det blant annet på mulighet for utdanning, 
fordeling av goder i samfunnet, arbeid, egnet bomiljø, sikkerhet og deltakelse i samfunnet. 
 
Helse- og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for det får nødvendig og individuelt 
tilpassede tjenester, uavhengig av alder, bosted og ressurser. Økt tjenestebehov er utfordrende med 
hensyn til å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft framover. Det er siden 2012 arbeidet kontinuerlig med 
tiltak innenfor strategiens innsatsområder, jf. «Forebygging og mestring - overordnet strategi for 
helse- og omsorgstjenestene i Ringsaker 2012-2022». De senere år er det særlig arbeidet med å 
tilrettelegge for et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Det er nå behov for å evaluere 
strategien og finne fram til hvordan en skal møte behovet for helsetjenester framover.  
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Flere stortingsmeldinger peker 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. Innsatsen må rettes mot 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.  
 
Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet understreker blant annet viktigheten av at de eldre 
selv og hele befolkningen sammen bidrar til å skape et mer aldersvennlig Norge. Et viktig tiltak er å 
følge opp «Flere år- flere muligheter – regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn», og å 
etablere partnerskap mellom offentlige myndigheter, arbeids- og næringsliv, private aktører, 
sivilsamfunn og forskning og utviklingsaktører. Dette følges i første omgang opp i en egen sak til 
politisk behandling våren 2021. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan skal Ringsaker kommune møte de utfordringer som ligger i en stadig eldre 
befolkning? 

• Hvordan skape et mer aldersvennlig samfunn? 
• Hvordan tilrettelegge for at flere får hjemmebaserte tjenester lengst mulig? 
• Hvordan sikre lik tilgang til helsefremmende arenaer? 
• Hvordan forebygge uheldige levevaner og tilrettelegge for økt fysisk aktivitet? 

 

5.3 Attraktivitet 
Ringsaker kommune har over år posisjonert seg for vekst ved å bygge opp tilbud som gjør det 
attraktivt for innbyggere, næringsliv og besøkende å være i kommunen. En har snudd en til dels 
krevende utvikling til vekst både i befolkningstall, handel, boligmarked og næringsliv. En av 
dimensjonene i FNs bærekraftsmål er økonomisk bærekraft. For å kunne legge til rette for økt 
verdiskapning og å møte de demografiske utfordringer en står overfor, må satsingen på attraktivitet 
videreføres.  
 
«Den store infrastrukturen» med firefelts E6 og tospors jernbane gir gode muligheter for vekst i 
Mjøsområdet, og gjør Ringsaker mer attraktivt som bosted, som reisemål og for å drive næring. 
Ringsaker kommune har over år posisjonert seg for vekst gjennom å legge til rette for utvikling av 
store næringsområder langs E6, og en ser nå at dette gir uttelling i form av nye etableringer og 
arbeidsplasser. 
 
Satsingen på utvikling av Brumunddal by har vært helt sentral for å oppnå vekst, og den klart største 
delen av befolkningsveksten og boligveksten har kommet i og rundt Brumunddal. Det er viktig at det 
legges til rette for at byutviklingen og arbeidet med sammenkopling av sentrum og Mjøsa kan 
fortsette. Også utviklingen av Moelv som by er viktig, selv om veksten her foreløpig har vært noe 
mindre. Med muligheter for å bli vertskap for et nytt Mjøssykehus, har imidlertid interessen for 
Moelv som bo- og arbeidsted tiltatt, og det er lagt til rette for videre utvikling gjennom planarbeider. 
Samtidig er det slik at Ringsakers byer er små i en nasjonal sammenheng. Dersom en hadde klart å 
utvikle en større by i Ringsaker, vil en ha helt andre muligheter for attraktivitet og utvikling. En by 
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trenger en «kritisk masse» for at det skapes nok tilbud at byen framstår som attraktiv for en del 
bedrifter og etableringer. Utvikling av tettsteder og bygder er viktig som alternativer for de som ikke 
ønsker å bo sentralt i de to byene.  
 
For å være en attraktiv bokommune må det være et variert boligtilbud. Tilrettelegging for ulike 
boligtyper og ulike tomtestørrelser er viktig. Gode tjenestetilbud og jobbmuligheter er en 
forutsetning for å bli foretrukket som bosted. Dette omtales nærmere i andre delkapitler.  
 
De naturgitte forutsetningene kommunen har gjennom blant annet Mjøsa og fjellet må utnyttes og 
synliggjøres, og det må målrettes et arbeid med å synliggjøre de kvaliteter som kan gjøre Ringsaker til 
det foretrukne valget for de som ser etter steder å bo, jobbe eller besøke. Ringsaker er landets 
desidert største hyttekommune. Hyttebyggingen bidrar til sysselsetting og stor økonomisk aktivitet, 
og bruken av hyttene genererer økt handel og omsetning for en rekke bedrifter. Vekst i 
Ringsakerfjellet er viktig også som bidrag i arbeidet med å sikre arbeidsplasser i denne delen av 
kommunen, og det bør framover legges ytterligere til rette for bosetting på og i umiddelbar nærhet 
til fritidsboligene. Den lange strandlinjen kommunen har langs Mjøsa gir store muligheter til å skape 
attraktive tilbud, også på boligsiden. Dette er en mulighet som må utnyttes i langt større grad 
framover enn hva som er gjort så langt. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan sikre at Ringsaker er attraktiv for innbyggere, besøkende og næringsliv? 
• Hvordan sikre videre utbygging av den store infrastrukturen, og hvordan utnytte 

mulighetene dette gir? 
• Hvordan utnytte mulighetene et nytt Mjøssykehus gir? 
• Hvordan sikre en by- og tettstedsutvikling som gir attraktivitet? 
• Hvordan stimulere til en positiv utvikling av bygdene som gir attraktivitet? 
• Hvilke tilbud bør utvikles for at Ringsaker skal være en foretrukken bostedskommune 

framover? 
• Hvordan utnytte mulighetene som Mjøsa og fjellet gir? 

 

5.4 Næringsutvikling 
Ringsaker har som mål at næringslivet skal oppfatte kommunen som en attraktiv samarbeidspartner 
og som rett sted å drive og utvikle næring. 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. Et av Ringsakers viktigste fortrinn er den 
strategiske beliggenheten sentralt i Innlandet og «Mjøsbyen», og med infrastruktur som jernbane og 
E6. Det er viktig å utnytte dette i markedsføringen overfor potensielle nye næringsaktører, og 
samtidig legge til rette for en god tilgang på attraktive næringstomter. 
 
Det blir sentralt å ivareta eksisterende næringsliv samtidig som en legger til rette for framtidas 
arbeidsplasser. Arbeidsplasser innenfor landbruk og industri må sikres og videreutvikles, og Ringsaker 
må styrke sin posisjon som en av Norges største landbrukskommuner. Det må legges til rette for 
fortsatt vekst i reiseliv og varehandel. Her blir utviklingen av byene og tilbudene på fjellet og ved 
Mjøsa svært viktige. Samtidig må det målrettes en innsats for å skape kompetansearbeidsplasser og 
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«nye» næringer. I dette arbeidet er det viktig at kommunen har mulighet til å møte den enkelte 
bedrift konstruktivt og tilretteleggende i den fasen bedriften er og med de muligheter og 
utfordringer som bedriften har. 
 
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 har regulert tomteområder nær E6 i Brumunddal, og ser også behov for å 
finne ytterligere egnede arealer for næringsvirksomhet i Furnes (Nydal) og i Moelv. 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. 
 
Byutvikling er et viktig grunnlag for økt handel, og derfor sentralt i arbeidet med næringsutvikling. 
Gjennom utvikling av bykvaliteter i Brumunddal og Moelv med gode møteplasser for små og store, 
trekkes flere mennesker inn til sentrum. For å sikre arbeidsplasser må arbeidet med byutvikling ha 
høy prioritet. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan legge til rette for at Ringsaker skal være attraktiv som sted for å drive og utvikle 
næring? 

• Hvordan tilrettelegge for etablerte næringer? 
• Hvordan styrke landbruket og posisjonen som en av Norges største landbrukskommuner? 
• Hvordan tilrettelegge for framtidas arbeidsplasser? 
• Hvordan utnytte mulighetene som ligger i et nytt Mjøssykehus? 
• Hvordan utnytte mulighetene i infrastruktur og beliggenhet?  
• Hvordan skape attraktive byer som stimulerer til økt handel? 
• Hvordan styrke det regionale samarbeidet rundt Mjøsa med tanke på næringsutvikling? 
• Hvordan kan Ringsaker samspille med høyskole, fagskole og universitetsmiljøene i regionen 

for å heve nivået for høyere utdanning i Ringsaker? 
• Hvordan legge til rette for å styrke næringer med kompetansearbeidsdsplasser?  
• Hvordan tilrettelegge for framtidas arbeidsplasser, og være proaktive med tanke på behovet 

for raske omstillinger i bedriftenes organisering og arbeidsmønster?   

 

5.5 Klima og miljø 
De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor utviklingen skjer innen 
naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre 
negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte, og 
omstillingen omfatter alle samfunnsområder og aktører. Dette blir sentralt i planarbeidet, og må sees 
i tett sammenheng med FNs bærekraftsmål. 
 
Flere utredninger, som Klimakur 2030, har pekt på hvordan kommunene kan bidra til å kutte utslipp 
lokalt – innenfor transport, avfall, bygg og andre sektorer. Kommunene har et stort ansvar for å 
redusere egne klimagassutslipp. De er gjennom statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning bedt om å bidra til å redusere klimagassutslippene, og sette seg 
ambisiøse mål. 
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Det gjennomføres nå en revisjon av Ringsaker kommunes klima- og energiplan. Dette vil være et 
viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan redusere utslipp og øke karbonbindingen? 
• Hvordan bevare naturmangfoldet og ivareta økosystemer? 
• Hvordan redusere energiforbruket? 
• Hvordan tilpasse seg klimaendringene? 
• Hvordan håndtere klimarisiko? 

 

5.6 Innovasjon og digitalisering 
Det pågår en stor teknologisk utvikling innenfor alle sektorer, private som offentlige. Digital 
transformasjon gir store muligheter til å tenke nytt rundt utvikling av tjenestetilbud og arbeidsmåter. 
Kommunene må framover i stadig større grad ta i bruk ny teknologi og innovative metoder for å 
kunne bli mer bærekraftig, attraktiv og tilpasningsdyktig og for å kunne opprettholde og øke dagens 
tjenesteproduksjon. 
 
Samtidig er det vanskelig for kommuner å håndtere digitaliseringsarbeidet alene, og det er naturlig å 
søke samarbeid mellom kommuner om teknologiske løft. Kommunen må legge til rette for utvikling i 
samarbeid med universitet/høgskole, forskningsmiljøer og næringsliv, gjennom samarbeid om 
oppgradering av infrastruktur, videre utvikling av kommunale tjenester, offentlige anskaffelser etc. 
 
Digitalt utenforskap er en utfordring som er viktig å være oppmerksom på framover. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan utvikle og sikre en god digital infrastruktur? 
• Hvordan tilrettelegge for innovasjon og digitalisering som grunnlag for utvikling, vekst og 

produktivitet i samfunnet? 
• Hvordan tilrettelegge for innovasjon og digitalisering som grunnlag for forbedring av offentlig 

sektor, forvaltning, service-, utdannings- og helsetilbud? 
• Hvordan sikre at flere innbyggere får digital kompetanse til å henge med når offentlige 

sektor, forvaltning, service- utdannings- og helsetilbud digitaliseres? 

 

5.7 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Sannsynligheten for mer alvorlige klimarelaterte hendelser øker med de forventede endringene i 
klimaet i innlandet. Dette gjelder spesielt faren for skred og flom samt utfordringer ved 
ekstremnedbør. Ringsaker kommune vurderes ikke som spesielt utsatt for sterk vind, men deler av 
strømnettet kan likevel være sårbart ved vindkast, evt. i kombinasjon med nedbør. Et varmere og 
våtere klima vil gi kortere islagte perioder og øke tilførsler av næringsstoffer, tarmbakterier, partikler 
og organisk stoff fra nedbørfeltet, og vil kunne påvirke drikkevannet.  
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Økt avhengighet og mer omfattende bruk av teknologi i kommunens tjenesteyting og produksjon, 
øker behovet for fokus på informasjonssikkerhet. Gjennom pandemien Covid 19 har en sett 
viktigheten av beredskapen for denne type hendelser både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og 
lokalt. I tillegg er det behov for å kunne håndtere en rekke uforutsette hendelser, jf. ROS-analysen. I 
planarbeidet bør en belyse hvordan en framover skal håndtere stadig hyppigere uønskede hendelser 
av ulik art.  
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan følge opp de utfordringer ROS-analysen peker på? 
• Hvordan møte de klimaendringer en står overfor? 
• Hvordan håndtere stadig hyppigere uønskede hendelser av ulik art? 
• Hvordan sikre god informasjon til innbyggere og bevissthet om samfunnssikkerhet og 

beredskap? 

 

5.8 Samferdsel 
Effektiv transport og kommunikasjon er en forutsetning for velferd, vekst og utvikling. Økt 
transportbehov for personer og varer må løses med så lavt energibruk som mulig samtidig som 
mobiliteten styrkes ved hjelp av mer miljøvennlige transportløsninger. Det aller viktigste her er 
realiseringen av dobbeltsporet jernbane fram til Lillehammer.  
 
Det er behov for forbedringer på kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Dette håndteres i 
kommunens trafikksikkerhetsplan, årsbudsjett og handlingsprogram, samt i fylkeskommunens 
handlingsprogram for fylkesveger og i Nasjonal transportplan (NTP). 
 
Godt tilrettelagt kollektivtrafikk er utfordrende å få til i Ringsaker hvor mange bor spredt, og det er til 
dels store avstander. Dersom kollektivtrafikken skal bli mer attraktiv må infrastrukturtiltak for 
kollektivtrafikken prioriteres enda høyere framover. Dette gjelder både buss og jernbane i tilknytning 
til byene, men også i andre deler av kommunen.  
 
Som oppfølging av Mjøsbyprosjektet ser en mobilitet i sammenheng med ulike transportformer der 
målet er å komme trygt fram på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Ulike transportmåter 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå må samordnes og framstå som et sømløst mobilitetstilbud for 
innbyggere, næringsliv og tilreisende. Sykkel, gange og kollektiv inngår som del av 
mobilitetsløsningen.  
 
Betydelige deler av kommunen er dekket av bredbånd, men utbyggingen er ikke tilfredsstillende i 
deler av kommunen i forhold til befolkningens behov. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan skaffe tilstrekkelig planleggings- og byggemidler i kommende NTP og statsbudsjetter 
for utbygging helt eller delvis av ytre IC Åkersvika-Lillehammer? 

• Hvordan sikre et bedre kollektivtilbud? 
• Hvordan legge til rette for et bedre kollektivtilbud også utenfor byene? 
• Hvordan legge til rette for at flere går og sykler? 
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• Hvordan få et transportsystem som binder den flerkjernete Mjøsbyregionen bedre sammen 
internt, til resten av fylket, til ulike landsdeler, samt internasjonalt? 

• Jobbe for å knytte sammen Gjøvikbanen og Dovrebanen. 
• Hvordan sikre god infrastruktur for lading av biler, sykler og fritidsbåter? 

 

5.9 Ringsaker kommune som attraktiv arbeidsgiver 
Medarbeidernes kompetanse, ferdighet og holdninger er sentralt for å levere gode tjenester til 
kommunens innbyggere. Det er derfor viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver.  
 
I KS’ arbeidsgiverstrategi mot 2020 "Stolt og Unik" handler arbeidsgiverpolitikk om å utvikle tre 
relasjoner: 

• relasjonen mellom leder og medarbeider/tillitsvalgt 
• relasjonen mellom medarbeider og innbygger/bruker/partner 
• relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidsmarked 

 
Arbeidsgiverpolitisk dokument ble vedtatt av kommunestyret i 2009 i k.sak 47/2009. Dokumentet gir 
overordnede føringer på det personalpolitiske området, og det er behov for å oppdatere dette i 
forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Det stilles stadig større krav til kvalitet og effektivitet i kommunens tjenesteproduksjon. For å møte 
disse forventningene er det viktig at kommunen evner å rekruttere, beholde og utvikle 
medarbeidere, at medarbeidere stimuleres til faglig videreutvikling, og at det tilrettelegges for 
interne karrieremuligheter. I planarbeidet bør en belyse hvordan Ringsaker kommune skal legge til 
rette for å være en attraktiv arbeidsgiver. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan sikre Ringsaker kommune som attraktiv kommune å jobbe i?  
• Hvordan tilrettelegge for en arbeidshverdag tilpasset samfunnsutviklingen? 
• Er det fagområder som trenger særskilt kompetanseløft? 
• Er det yrkesgrupper der det er et særskilt behov for fokus på rekruttering? 

 

5.10 Arealstrategi 
Samfunnsdelen skal inneholde en arealstrategi som skal være førende for arealbruken og neste 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Det skal sikres en bærekraftig arealforvaltning med fokus på 
klima, miljø- og samfunnssikkerhet, samtidig som det legges til rette for attraktivitet og videre 
utvikling. Strategien skal angi og bygge på regionale og nasjonale forventninger til arealforvaltningen. 
 
Ringsaker kommune har en sentral beliggenhet i Innlandet med to små byer Brumunddal og Moelv 
og en rekke mindre tettsteder/bygdesentre, samt en betydelig andel spredt bosetting.  Kommunen 
har stor andel fritidsbebyggelse i fjellet og noe mer spredte hytter og hytteområder langs Mjøsa og 
andre vassdrag. Ringsaker er en av Norges største landbrukskommuner med mye dyrket mark og 
viktige skogområder. Strandlinjen langs Mjøsa er 11,4 mil lang. Kommunens beliggenhet, 
ressursgrunnlaget og infrastrukturen gir grunnlag for en god utvikling. Utbygging av E6 og jernbane, 
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strategisk beliggende næringsarealer, samt forhåpentlig vedtak om etablering av sykehus ved 
Mjøsbrua gir økte muligheter framover.      
 
Innenfor sentrumsområdene i byene Brumunddal og Moelv er det gode muligheter for å bygge 
boliger, handel- og servicetilbud, samt å tilrettelegge for gode kollektivtilbud. 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 
behov for å legge til rette og sikre en mer riktig og framtidsrettet arealbruk innenfor 
sentrumsområdene gjennom fortetting, transformasjon og omforming av arealer. Samtidig er det 
nødvendig å se på hvordan en kan legge til rette for attraktive boligområder i utkant av 
sentrumsområdene. 
 
Kommunens geografiske kvaliteter gir muligheter for bosetting, næringsutvikling og kulturtilbud i 
store deler av kommunen – også utenom Brumunddal og Moelv. Godt utviklede tettsteder med blant 
annet boligtomter og infrastruktur i form av veg, vann, avløp og bredbånd er viktig der en forventer 
størst etterspørsel. Det må legges til rette for at en kan ta Mjøsa i bruk i mye større grad framover 
enn det en så langt har gjort, dette gjelder både bosetting, næringsutvikling og rekreasjon. 
Boligbygging i utvalgte områder mot Mjøsa er svært viktig for å gi allmenheten reell tilgang på det 
godet Mjøsa er. 
 
Utviklingen av Sjusjøenområdet må sees i sammenheng med nærliggende hytteområder i 
nabokommunene, da omkringliggende friluftsområder med stier og løype er et felles gode som 
benyttes på tvers av kommunegrensene. Utfordringer knyttet til fritidsbebyggelse er generelt knyttet 
til balansen mellom bruk og vern av utmarka der videre utbygging må vurderes i forhold til behovet 
for ivaretakelsen av friluftsområder, biologisk mangfold og kulturlandskap. Andre utfordringer 
knyttet til fritidsbebyggelsen er blant annet infrastruktur som vann og avløp, transportbehov og 
energiforbruk.   
 
Ringsaker er en av Norges største jordbrukskommuner og har et ansvar for å ivareta dyrket mark 
med tanke på produksjon av matvarer, men også for å bedre samfunnssikkerheten og utvikle 
kulturlandskapet.  
 
Miljøhensyn gjennom bruk og vern av natur- og miljøressurser må sikres videre ivaretakelse i  
kommunens planer. Dette gjelder artsmangfold, grønnstruktur, kulturlandskap, jordvern og friluftsliv. 
Fiske- og viltforvaltning, forurensning og avfallshåndtering er andre miljøtema som dels ivaretas 
gjennom egne planer og eget lovverk, dels gjennom arealplanlegging. Det samme gjelder 
forebyggende tiltak knyttet til erosjon og flom. 
 
Sentrale spørsmål i planarbeidet: 

• Hvordan sikre og stimulere til videre utvikling av byene Brumunddal og Moelv? 
• Hvordan sikre og stimulere til bærekraftig vekst og utvikling i bygdesentra? 
• Hvordan sikre arealer som gir grunnlag for bosetting, næringsutvikling og arbeidsplasser? 
• Hvordan utvikle fjellområdene videre med attraktive tilbud og tilrettelegging for fritidsboliger 

samtidig som en sikrer en helhetlig og langsiktig forvaltning og ivaretakelse av viktige natur- 
og friluftsområder? 
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• Hvordan forvalte strandområdene til Mjøsa og andre vassdrag slik at de gir grunnlag for økt 
næring og bosetting samtidig som hensynet til natur, kultur og friluftsliv ivaretas? 

• Hvordan lokalisere ny bebyggelse slik at transportbehovet reduseres? 
• Hvordan fremme estetikk og byggeskikk slik at alle tiltak bidrar til gode omgivelser? 
• Hvordan sikre landbruket (jord- og skogbruk) fortsatt gode rammer slik at 

produksjonsarealene økes og at det ligger til rette for ulike landbruksdrift? 

6. UTREDNINGSBEHOV 
Det er nylige/pågående utredninger, som er relevante for kommuneplanens samfunnsdel:  

• Oversiktsdokument for folkehelse 
• NIBR- rapport om befolkningsvekst og næringsutvikling 
• Telemarksforskning – regional analyse 
• Klima- og energiplan 
• Samfunnsanalyse for Sykehuset Innlandet 
• Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen 
• ROS-analyse 

Det vurderes å ikke være behov for ytterligere, større utredninger som grunnlag for utarbeidelse av 
samfunnsdelen.  
 
 

7. PLANPROSESSEN 

7.1 Organisering 
Revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel er forankret i kommunens planstrategi 2020-2024 og i 
plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er oppnevnt ei styringsgruppe som består av 
representanter fra ulike politiske partier og av rådmannen selv. Ordføreren leder styringsgruppa, og 
rådmannen har sekretariatsfunksjonen. Administrativt ledes arbeidet av rådmannen, som involverer 
relevante aktører etter behov.  
 

7.2 Framdrift 
 

Faser Tidspunkt 
Planprogram på høring og varsel om planoppstart April 2021 
Kommunestyrets fastsetting av planprogram September 2021 
Planoppstart  Oktober 2021 
Utarbeidelse av planforslag inkl. medvirkningsprosesser Oktober 2021-juni 2022 
Planforslag til offentlig ettersyn Juni 2022 
Sluttbehandling i kommunestyret Oktober 2022 

 
Etter høringen av planprogrammet vil det bli vurdert om framdriften må justeres, og hvilke 
konsekvenser en slik eventuell justering vil få. 
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7.3 Medvirkning 
Medvirkning er et lovkrav i plan- og bygningsloven, og en god mulighet til å engasjere innbyggere, 
frivilligheten, innovasjonsmiljøer og næringsliv til å involvere seg i arbeidet med å peke ut 
utviklingsretning for kommunen. Det skal legges til rette for at alle som ønsker det kan komme med 
innspill til kommuneplanen. Kommunen skal derfor bruke kommunikasjonskanaler og verktøy som er 
nødvendig for å oppnå dette. Særlig gjelder det bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 
Medvirkning er viktig for å skape eierskap til selve planen, men også når kommunen etter vedtatt 
plan skal samarbeide med andre aktører for å utvikle kommunen i ønsket retning. 
 
Både i planprogramfasen og i kommuneplanfasen kreves utlegging til offentlig ettersyn i minimum 6 
uker, og med sluttbehandling i kommunestyret. 
 
Aktuelle måter å involvere innbyggere i planprosessen på er: 

• Tradisjonelle metoder (folkemøter, workshops med invitasjon til sentrale 
aktører i samfunnsutviklingen)  

• Orientering og drøfting med eksisterende råd og utvalg  
• Samarbeide med skolene for å få innspill fra barn og unge 
• Samarbeide med ungdomsrådet om involvering av ungdom 
• Ha særskilte møter med næringslivet  
• Lage en spørreundersøkelse overfor innbyggere for å få innspill til hvordan 

folk ønsker at Ringsakersamfunnet skal utvikles   
• Benytte digitale plattformer, herunder lage et eget nettsted for innspill til 

samfunnsdelen, spesielt myntet på de som ikke har så lett for å komme seg 
ut, eller som foretrekker denne måten å gi innspill på.  

 
Involvering av statlige og regionale aktører gjøres i blant annet regionalt planforum.  
 
 

  


