Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Vår visjon er «Tynset for alle!»
Inkludering, trygghet, optimisme og puls er våre verdier. Dissegir
grunnlagfor våre hovedmålsettingerog satsningsområder de
kommendeår.

Vedtatt av Tynset kommunestyre 27.01.15 sak 2/15
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Forord
Kommuneplanener et overordnet strategiskstyringsdokument som følgesopp i kommunensøvrige
planer og styringssystemer.Gjennomkommuneplanensier kommunestyretnoe om hvilke
utviklingslinjerdet vil arbeideetter. Kommuneplanensarealdeler kommunestyretsvirkemiddelfor å
styre den langsiktigefysiskesamfunnsutviklingen.
KommuneplanengjelderTynsetsom geografiskområde. Men Tynseter ogsået regionsentermed
betydningfor flere kommuner. Dette er derfor et viktig tema i planleggingen.
Forrigekommuneplanvar fra 2002. Hovedtrekkenei denne planengjelderfortsatt. Men i
kommuneplanfor 2014 til 2024 er det lagt vekt på oppdateringog tydeliggjøringav strategieri forhold
til utfordringer som Tynset-samfunnetstår overfor. Viderehar oppryddingog tilpassingtil kommunens
øvrigeplan-, rapporterings-og styringssystemervært en viktig faktor.
Kommuneplanenfra 2002 har vært det viktigsteunderlaget for rulleringsarbeidet,men den nye
kommuneplanentar ogsåopp i segarbeidet fra planstrategi og andre planerfor Tynsetog fylkesplanfor
Hedmark.
Denførste delen av kommuneplanensgenerelledel omhandlervisjonenefor Tynsetkommuneog de
strategienevi tror at best vil ta ossi ønsketretning. Denandre delen visergrunnlagetfor den første
delen,og inneholderde viktigsteutfordringeneog muligheteneTynsetkommunestår overfor i
planperioden.

Sammendrag
Kommuneplanenviserkommunestyretsvisjonerog strategier for utvikling av Tynsetkommune.
Kommuneplanenslangsiktigedel bestårav dennesamfunnsdelenog en arealdel.I samfunnsdelener
kommunestyretsoverordnamål – hovedfokusområderfastlagt, og det er pekt på strategierfor å nå
dissemålene.Dissemåleneog strategieneskallegges til grunn for videre tiltak og økonomiske
prioriteringer i handlingsplanog budsjett. Arealdelen behandlesi egenplanprosess.Samfunnsdelener
byggetopp omkringtre konkretemålsettinger(slik vil vi ha det) basertpå våre verdier inkludering,
trygghet, optimismeog puls. Til målsettingeneer det angitt strategier(slik gjør vi det). Videreer det
angitt spesiellesatsingsområdersom skalgis særlig oppmerksomhetog ressurseri kommende
planperiodefor å nå de overordnedemålene.Satsingsområdeneer knyttet til kommunensvisjon
«Tynsetfor alle» og de utfordringeneog langsiktigehovedprioriteringenekommunestyretmener er
viktig de kommendeårene.For satsingsområdene
må det utarbeidesegnefag- og temaplanerog
kvitteresut i handlingsdelmed økonomiplan.Kommuneplanenssamfunnsdeltas opp til vurderingav
nytt kommunestyrehvert fjerde år gjennomkommunalplanstrategi.Kommuneplanenssamfunnsdel
skalværepå overordnetnivå og ikke inneholdekonkrete tiltak. Tiltakenemå utviklesgjennomegnefagog temaplaner,kostnadsberegnes
og innarbeidesi handlingsdeleni budsjett og økonomiplan.

Kommunestyrets edtak sak
1. Forslagtil kommuneplanens
Samfunnsdel2015-2027godkjennesi medholdav plan-og
bygningslovens
kap. 11, med de endringersomer innarbeidet etter høring.
2. Kommuneplanens
visjonog verdier,mål, strategierog satsningsområderleggestil grunnfor
virksomhetsplan,sektorplanerog andrekommunaleplaner.
3. Kommuneplanens
handlingsdelutarbeidesårlig i form av en handlingsplan,der også
økonomiplanog årsbudsjettinnarbeidesi henholdtil plan- og bygningslovens
§ 11-1.I praksis
er dette kommunensvirksomhetsplan.
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a
a fo a
ar ei s asser
Dette er strate ie e åre
-

Bevare,økeog utvikle varierte arbeidsplasser
og et allsidig
næringslivfor et mangfoldav mennesker.

-

Utvikle kompetanse,næringsmiljøerog nye næringermed
basisi regionenskvaliteterog fortrinn.

-

Bidratil økt lokal matproduksjonog videreforedling.

-

Arbeidefor utbyggingav vegnett,bane-tilbudog
kollektivtrafikkfor å bedre tilgangentil områdetog internt
i området.

-

Tilretteleggefor attraktive bomiljømed godelevekår,
trygghetog tilgjengelighetog rik tilgangpå opplevelser.

S ik ser i om i ykkes
Hvisvi lykkesmed strategiene,vil Tynsetoppleveen økningi
antall arbeidsplasser
og fortsatt ha et allsidignæringslivmed
god tilgangpå jobb til den andrenår en i familienfår
jobbtilbud og vurdererå flytte hit. Antall lærlingeplasseri
kommunenhar økt og vi serat befolkningstallethar økt til
6000innbyggereinnen2020.
Kommunikasjonsårene
vil væretilstrekkeligbygdut til at de
ikke representerernoe hinder for Tynsetsomen del av et
større bo- og arbeidsmarkedi innlandet. Innadi regionenskal
kollektivtransportog rasjonellevegløsningerbidra til at miljøet
ikke utsettesfor størrepåkjenningerenn det somkan
forsvares.
Vi vil ha et levendesentrummed urbanetilbud og kvaliteter
somen viktig ressursi forhold til tilflytting og etableringi hele
regionen. Vi vil se at kommuner,tettsteder og bygder som
Tynseter regionsenterfor, oppleveren positivutvikling.
Det må væregjensidigakseptfor at etablering,bosetting og
arbeidgjernekan skjeuavhengigav kommunegrenser.Det må
ogsåværeakseptfor at det somtjener regionentjener Tynset
og omvendt.

Kritiske
suksessfaktorer
Vi må akseptereat
regionaltsamarbeidi
ulike konstellasjonerer
en forutsetningfor at
regionenskalframstå
somet attraktivt
alternativnår det gjelder
etableringog bosetting.
Vi må utvikle en
forståelsefor at vi
trenger hverandrefor å
bli konkurransedyktige
somregion,ikke minst i
lys av utviklingenog
strukturendringenei
offentlig sektor.
Sentralemyndigheters
investeringerog
prioriteringernår det
gjeldervegog jernbane,
samt satsingpå
kollektivtransport.
Vi må klare å posisjonere
ossi forhold til fremtidig
sykehus-og
regionstrukturslik at
Tynsetfår et fullverdig
sykehustilbud.
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a

rekraft

Livskvalitetog livsgrunnlagskaldeles
mellom nålevendeogframtidige
generasjoner.
Vi vil at Tynsetskalværeet inkluderendesamfunnsomsørger
for at alle blir delaktigi samfunnsgodene.Det innebærerogså
å forvalte fellesskapetsressurserpå en slik måte at vi ikke
”bruker opp” kommendegenerasjonersmuligheter. Solidaritet
og toleranseskalpregelokalsamfunnet.

ette er strat e ie e are
-

-

Forvaltekommunensressurserrettferdig, slik at de også
sikresfor framtidigegenerasjoner.
Leggeforholdenetil rette slik at alle innbyggerekan
benytte egneressurser,oppleveuavhengighetog bidra til
fellesskapet.
Leggetil rette for mest mulig lokal verdiskaping.
Aktivt forebyggekriser,uønskedehendelserog
kriminalitet,og ha beredskapmot dette.
Unngåat utviklingbidrar til økt forurensning.

ik ser i o

i

Kritiske
suksessfaktorer
Fåaksepthos sentraleog
regionalemyndigheter
for at det er nødvendigå
balansereulike miljøhensynnår det gjelder
bruk av arealer.

kkes

Hvisvi lykkesmed strategiene,vil vi blant annet oppleveat
naturressurserog arealutnyttes mer effektivt. Natur- og
kulturarvenvil sikres. Innbyggerneer miljø- og
forbruksbevissteog gjør valgi dagliglivetsompregesav dette.
Prinsippetom universellutforming bidrar til at alle kan ta del i
samfunnslivet.
Barnog ungeer aktiveog kreative,bådesomkulturutøvere
og brukere.
Antall personersommottar sosialhjelpreduseres.Flere
langtidsledigekommeri arbeid,og det blir mindre
kriminalitet. Kommunenslånegjeldavtar,slik at vi i mindre
graddisponererframtidigegenerasjonersressurser.Vi vil
kommegodt ut av sammenligninger
med andrekommuner
når det gjeldereffektivitet.
Kommunenoppleverfærre uønskedehendelser,og når de
skjerer det beredskapog ressursertil å håndteredissepå
forsvarligvis.
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a

et o e i

Robusteog skapendemiljøer basertpå
variert næringsliv,kunnskap,kultur og
idrett. Gi et tjenestetilbud som
innbyggerneer fornøyd med.
ette er strate ie e are
-

-

-

Tynsetskalværekjent for folkehelse,kultur og idrett.
Kommunensanleggog frivillige organisasjonerskalvære
til gledeog nytte for innbyggereog besøkende.
Leggeaktivt til rette for barn-og ungesskaperkraft og
virkelyst,og samspillelangsiktigmed frivillige aktører for å
sikreet aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv.
Satsepå kompetanseoppbygging
somkan støtte opp om
folkehelseog styrkeregionen.
Kommunaletjenesterskalværekjente og tilgjengelige når
du trengerdem. Full behovsdekningmed god nok
standardskalprioriteresfør standardheving.
Enåpen,profesjonellog serviceinnstiltorganisasj
on.
Utvikle tjenestenemed utgangspunkti brukernesbehov
og samfunnetskrav.

ik ser i o

i

kkes

Hvisvi lykkesmed dissestrategienevil vi oppleveat Tynsets
godeomdømmesomkultur- og idrettskommuneblir vårt
varemerke.Vi vil se at flere og flere søkertil Tynset-regionen
for å kunneslutte segtil eller etablerenye kreative miljøer.
Alle vil ha tilgangpå kultur- og fritidsaktiviteter sombidrar til
trivsel og til å utvikle ferdigheterog god folkehelse. De
frivillige organisasjonene
spilleren viktig rolle i samfunnslivet
genereltog i forhold til barn og ungespesielt. Det er derfor et
tett samarbeidog en fortløpendedialogom hvordan
kommunenkan støtte opp om slik aktivitet på bestemåte. Vi
vil se at kompetansenutvikler seghver for segog sammen,og
kommunenstøtter opp der den kan gjennomplanlegging,
regulering,kjøp av tjenesterog konkretesamarbeidsprosjekt.
Systematiskebruker-og innbyggerundersøkelser
viser at
innbyggernei hovedsaker fornøydemed tjenestetilbudet som
kommunengir, og at brukernei hovedsaker fornøydemed
den tjenestende får. Kommunenvil scorehøyt på nasjonale
undersøkelserom tilgjengelighetog åpenhet.Innbyggere,
politikereog ansatteer stolte over Tynsetkommunes
tjenestetilbudog det vi får til.

Kritiske
suksessfaktorer
Vi må videreutvikleen
Vi må videreutvikleen
kultur for toleranseog
kultur for toleranseog
åpenhetsomgjør at vi
åpenhetsomgjør at vi
forløserden
forløserden kompetansen
kompetansensomligger
somliggeruutnyttet i
uutnyttet i regionen.
regionen.
Vi må lykkesi å komme
Vi må lykkesi å komme
fram til en omforent
fram til en omforent
avklaringav hva som
avklaringav hva som
liggeri ”god nok
liggeri ”god nok
standard”som
standard”somaksepteres
aksepteresav både
av bådebrukere,
brukere,folkevalgteog
folkevalgteog ansatte.
ansatte.
Vi må lykkesi å skapeen
Vi må lykkesi å skapeen
kultur der ansattetar
kultur der ansattetar
ansvarfor kommunens
ansvarfor kommunens
helhetligetilbud
helhetligetilbud
(myndiggjøring).
(myndiggjøring).
Vi må lykkesi omstillingsVi må lykkesi
og effektiviseringstiltak.
omstillings-og
effektiviseringstiltak.
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Dette er de områdenesomskalviessærligoppmerksomhet
og ressurseri kommendeplanperiode.Tiltakskal
konkretiseres,kostnadsberegnes
og innarbeidesi egne fagog temaplaner.

1. Regionsenter
Vi vil at Tynsetskalutvikle segvideresomsenterfor
omkringliggenderegioner.Vi ønskeren positiv utvikling og et
godt samarbeidmellomkommunene.Tynsetstradisjoner og
kvalitetermenervi er et godt bidragtil og grunnlag for vekst
og utviklingi hele regionen.

2. Arbeidsplasser
Høytog stabilt utdanningsnivåer med på å gi regionen og
næringslivetet konkurransefortrinn,bådenår det gjelder
etableringav nye arbeidsplasser
og styrkeeksisterende
næringsliv.

3. Kompetanse
Kompetanseer av stor betydningfor å styrke
konkurranseevneog skapeutviklingog vekst.Et godt
utdanningstilbudvil bidra til at innbyggernei regionen gis
mulighetertil å ta utdanningog videreutviklesin
kompetanse.

4. Folkehelse
Å utvikle god folkehelseer ikke et anliggendefor
enkeltmennesketsselvdisiplinog mestringalene,men må
møtesmed universelletiltak på bredt plan. Nøkkelen liggeri
å skapegodelokalsamfunnog godeforutsetningerfor at
enkeltmennesketkan ta ansvarfor egenhelse.

5. Tjenester
Å leveretjenestersominnbyggerneer fornøydmed,kan lyde
selvsagt.Men dette er en stor utfordring – i et samfunn og
en offentlig sektori endringog med en kommuneøkon
omi
somforutsetter strengeprioriteringer. Utfordringen knytter
segikke minst til balansenmellompå den ene sideden
enkelteinnbyggersrettigheter til kommunaletjenester og på
den annensidesamfunnetsvilje til å finansiereen
kommunesektorsomkan leveredem.
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t or rin er o
u i eter
i planperioden2014-2024
Tynsetskalarbeidefor å knytte positiveassosiasj
oner og
holdningerknyttet til navnet. Det er viktig å vedlikeholdeog
videreutvikledet sombidrar til et slikt omdømme.

Det er bare sterke o k so kan ta på se å
eve a ene.”
(Sitat av Bjørnstjerne Bjørnson. Fra Geografi og kjærlighet
(1885-94), Turman i 2. handling, 3. møte. )

Han tilhører ikke bare litteraturhistorien, men
vår politiske og kulturelle historie, og hans
diktning og hans historiske gjerning lar seg
like lite skille som da det gjaldt Wergeland.

Bjørnstjerne
Martinius
Bjørnson
Født8. desember
1832på Kviknenord
for Tynset,død 26.
april 1910i Paris.

– EdvardBeyer1975 i Norgeslitteraturhistorie , bd. 3, s. 93

Hanvar en norsk
dikter, samfunnsdebattant,redaktør,
folketaler og teaterpersonlighet.Hans
produksjoner meget
omfattendemed
bondefortellinger,
skuespill,poesi,
romaner,artikler, taler
og en enorm mengde
brev. Somdikter og
samfunnsaktøragerte
Bjørnsonbådei
nasjonalog nordisk
ånd. I 1903mottok
han Nobelpriseni
litteratur.
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n et i erden
Mangeutfordringerkan ikke løseslokalt og framstår
somrammebetingelsersomkommunenmå forholde seg
til. Det er for såvidt ikke noe nytt i at hendelser påvirker
ramme-betingelsene
andresteder. Men takten dette
skjeri akselererer,blant annet somfølgeav elektroniske
nettverk og andreeffektivekommunikasjonsformer
på
tvers av land og folk. Denøkte globaliseringenskaper
nye utfordringer,men kan ogsågi ossnye måter å løse
utfordringenepå. Dette gjelderikke minst i
miljøspørsmål.Et annet aspektved globaliseringener
forflytting av menneskermellomland og kontinenter.
Dette er slett ikke et nytt fenomen,det er ikke mange
generasjonersidenen betydeligdel av den norske
befolkningenutvandrettil Amerika. Økologiskekriser,
fattigdom,krig, terrorhandlingersamtden vestlige
verdensbehovfor mer arbeidskraft,er faktorer somvil
bidra til at forflytning av menneskermå forventeså tilta
i årenesomkommer.

g eforde ing og
for tning ni er
Kommune-og regionalpolitikkener under stadigdebatt,
likeledesspørsmåletom det i framtida skalværeto eller
tre forvaltningsnivåer.Uavhengigav framtidig valgav
modell,synesdet å værepolitiskenighetom at viktige
samfunnsoppgaver
i økendegradskalløsespå lavest
mulig nivå. Altsåbør kommunenefortsatt få tilført nye
oppgaverog kommunenesrolle somen viktig
samfunnsutviklerbetonesi sterkeregrad.
Paralleltmed dette drøfteskommunestrukturen.Tynset
kan vurdereulike alternativer,bådebasertpå
eksisterendesamarbeidmed nabokommunerog
nærmeresamarbeidnordovermot Røros.Ogsåi
påventeav endeligutforming av framtidig regionalt
forvaltningsnivå,er det viktig å videreutvikle
samarbeidetmed nabokommunene.
Frigjorteressursersomfølgeav nye regioninndelinger
må brukestil formål somtjener fellesskapet.

Utfordringer
Lokaloppfølgingav
miljøtiltak somNorge
forplikter segpå
internasjonalt.
Enaktiv og målrettet
integreringspolitikksom
gjør at flyktninger
/innvandrerekan ta del
i og bidra til samfunns-utviklingen.

Utfordringer:
Seog utnytte
mulighetenesom
oppstårnår nåværende
fylkeskommune
eventuelterstattesmed
et fornyet og styrket
regionalt
forvaltningsnivå.
Skapeåpningfor
kommunesammenslåing
dersom
dette kan styrke
regionensomalternativ
til utflytting til andre
tettsteder.
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egionenog region enteret
Tynsethar langetradisjonersomhandelssenter.Tynset kan
derfor se på hele omlandetog konstatereat vi ligger
strategisktil i det somreelt sett mer og mer framstår somen
fellesbo- og arbeidsregioni Nord-Østerdal.Det vil si at det
kan væreoverkommelig– og attraktivt - å bo og jobbe hvor
somhelst i regionen. Dette gir muligheter,men også store
utfordringerfor Tynset. Kommunikasjonsnettet
må
utbedresog byggesut, og Tynsetmå opprettholdeog
videreutvikleoffentligeog private tjenestetilbudsom
regionensinnbyggereforventer å finne i regionsenteret.
Fjellregionenskillersegfra mangeandreregionerved store
avstanderog relativt sett få innbyggere.I Fjellregionener
det to jevnstoreregionsentra,Rørosog Tynset,hver med
sinefortrinn og spesialiteter.Det er viktig å finne måter som
gjør at de to kan utvikle segog sammenbidra til en sterkere
fjellregion.
Tynsetskillersegut fra øvrigeinnlandskommunerved at
utdanningsnivåeti befolkningener megethøyt. Dette er en
viktig ressursi forhold til videreutviklingav
kompetansemiljøeri området,og ogsåi forhold til arbeidet
med å trekke til segkompetansearbeidsplasser.

Utfordringer:
Samarbeidetmellom
regionsentreneTynset
og Røros.
Kommunikasjonsløsnin
geneinnadi regionen
og Osloog Trondheim.
Ordningenerundt bruk
av virkemidler
øremerketutviklingi
området.
Kommunensrolle som
samarbeidspartner
for
næringslivet.

n et tett ted
MangekarakterisererTynsetsomregionensnaturlige
sentrum.Enaktiv handelsnæringog et levendetettsted til
nytte og gledefor bådeinnbyggereog besøkende.
T yn s e t , s t e d e t m e d p u l s ! Nærhetentil natur,
rekreasjonsområder
og fjellet trekkesfram somnoen av de
fremstekvaliteteneved Tynset.
Tynsettettsted er ogsåbomiljøog nærmiljøfor en betydelig
andelav kommunensinnbyggere.Ikkeminst av den grunn
er det viktig å ha fokuspå stedetsmiljømessigekvaliteter.
Dette innebærerå forsterkeurbanekvaliteterog gjøre
«byrommene»til endamer attraktive møteplasserog
opprettholdeen god balansei utbyggingtil henholdsvis
næringsformålog boligbygging.Når fortetting gjennomføres,
må det tas behørighensyntil eksisterendebebyggelse og
bomiljøkvaliteter.
Det ”urbanelivet” medførerogsåandreproblemerog
utfordringer. Sentrumkan ogsåbli arenafor ”uønskede”
hendelserav mer eller mindrealvorliggrad.Et godt miljø
med vekt på mangfoldog toleransevil i noen gradmotvirke

Utfordringer:
Føre en aktiv
bypolitikk med fokus
på urbane kvaliteter
og muligheter.
Gjøresentrum til en
enda bedre møteplass,
ikke minst for
ungdom.
Samarbeidetmed
handelsnæringenog
andre som bidrar til et
attraktivt og levende
sentrum.
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dette, men problemetvil alltid væreder somen
utfordring for samfunnet.
Tynsetmå stadigha fokuspå tilgjengelighetog
tilretteleggingslik at alle kan ha mulighetfor å delta i
samfunnslivet.Det er lagt opp til at prinsippetom
universellutforming gjelderi all planlegging,
byggesaksbehandling
og ikke minst når det gjelder
tilretteleggingav offentligerom, byggog tjenester.

entr

og grender

Når vi blir spurt om hva somer viktigstfor oss,svarer de
fleste tryggheti nærmiljøetog naturligvisforholdet til
familie og venner. Trygghetpå skolevegen,for at vi får
den hjelpenvi trenger.Tynsethar tettsted og
bygdesamfunnsombidrar til at kommunener attraktiv
sombo- og arbeidssted.
Kommunenhar blant annetgjennombarnehager,skoler
og øvrigkommunaltjenesteytinghåndom viktige
ressurseri nærmiljøet. Det er et mål at dissepå alle
måter skalkunnebenyttestil bestefor fellesskape
t og
bidra til at ressursutnyttelseni lokalsamfunnetblir
optimal. Det bør skjegjennomet utstrakt samarbeid
mellomkommune,frivillige lag og foreningerog den
enkelteinnbyggersvilje og evnetil å bidra til fellesskapet.
Det er arbeidetmed tilretteleggingfor mer boligbyggingi
grendene. For å styrkesentrumog grenderer det et mål
å leggetil rette for hensiktsmessig
utbyggingrundt
omkringi kommunen.

i i o

r

r et og ered

Det modernesamfunner sårbarti forhold til plutselige og
uforutsette hendelser. Beredskapsmessige
hensynskal
derfor ivaretasi all planlegging,for å hindre at
unødvendigesituasjoneroppstår. Dette for å sikre
innbyggerneog de sombesøkeross,best mulig mot at
kriser og ulykkerskjer;altsåsamfunnssikkerhet
og
trygghet– sålangt det lar seggjøre.
Terrortrussel,ekstremvær,sykdomog smitte somi en
globalisertverdengir segnye uttrykk, kreverogsåat
beredskapsplaner
til enhvertid er oppdatert.
Kommunenehar en viktig oppgavei å ivareta
samfunnssikkerhet
og beredskapi forhold til de anleggog
virkemidlerkommunenrår over. Når det gjelderrisiko- og

Utfordringer:
Leggetil rette for
boligbyggingsomsærlig
tar sikte på å styrke
tettsted- og grender.
Samarbeidmellom
kommune,private og
frivillige organisasjoner
om best mulig
ressursutnyttelseav
kommunaleog private
anlegg,institusjonerog
tilbud.

Utfordringer:
Vurdererisikoog
sårbarheti all
planlegging,drift og
forvaltning.
Væreoppdatertog ha
tilstrekkelig
kompetansetil å
håndtereet variert og
skiftendetrusselbilde.

10

sårbarhetsanalyser
knyttet til kommunaletjenesterog tilbud,
bør det fortløpendeforetasen oppdateringi forhold til ”nye
trusselbilder”. I den sammenhengblir det viktig at de enkelte
tjenesteområderutarbeideregneberedskapsplaner
som angir
hvordanoppgaveneer tenkt løst.
Tynsetkommunehar egenplan for kriseledelse.Denne
rulleresjevnlig.I all kommunalplanleggingog forvaltningskal
risiko-og sårbarhetsvurderinger
inngå. Dette gjelder ikke
minst i arealplanlegging
og byggesaksbehandling.

efo ning t i ing
Tynsethaddepr. 1.1.2014 5.549innbyggere.Fjellregionenhar
et mål om 25.000innbyggerei 2020. Statistikkenviser at
Tynsetsamletsett hittil har hatt en gunstigfolketallsutvikling–
sett i forhold til sinenabokommuner.Fjellregionenhar likevel
samlethatt en negativutviklingi innbyggertallet.
De siste10 – 12 årenehar innbyggertalletpå Tynset ligget
forholdsvisstabilt.
PrognosersomSSBhar utarbeidethvor det ikke er t att hensyn
til inn- og utflytting viserat potensialetfor vekst basertpå den
befolkningensomalleredebor i kommunener negativt for
Tynset,det vil si at folketallet vil langsomtmen sikkertbli
mindre uten tilflytting.
Årsakener at den eksisterendebefolkningeni Tynset ikke har
en stor nok andelinnbyggerei de aldersgruppenesom får barn,
slik at antallet fødte pr. år blir for lite i forhold til antallet døde.
Tabellenviserat aldersgruppen0-15år faller raskere enn
befolkningentotalt. Dette er ikke overraskende,siden
alternativetvil gi mindre barnekullfødt fra 2003og framover
enn vi har hatt hittil. Folketalleti Tynsetvil med dette
alternativetfalle til i underkantav 5 300 i 2020.

Utfordringer:
Stimuleretil og
tilretteleggefor
tilflytting for å
opprettholdeveksti
befolkningeni tråd med
hovedalternativet.
Analysereårsakerog
iverksettetiltak for å
motvirke utflytting i
aldersgruppen20 – 39
år.

Selvom alternativetuten inn- og utflytting er urealistisk,er det
nyttig fordi det synliggjørhvor avhengigTynseter av å leggetil
rette for tilflytting. For å nå målet om vekst,somblant annet er
en forutsetningfor at antallet barn og ungei aldersgruppen015 år skalholdesegpå omtrent sammenivå somi dag, trengs
det flere nye innbyggereinnen2020somenten flytt er hit, eller
blir ”laget” av folk somflytter hit.
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Kommunenmå derfor ha en offensivpolitikk for å nå
prognosemålene.Dette innebærerblant annet å ha
tilstrekkeligmed arbeidsplasser
og arealertil bolig- og
næringsformåli perioden.

efo ning e t og o ig e o
Folketallsutviklingen
har stor betydningfor planleggingog
utviklingav kommunaletjenestersombarnehage,skole og
eldreomsorg.Tallgrunnlagetgjennomgåsog analysere
s årlig
i forbindelsemed virksomhetsplanen.
Kommunaleplaner
skalta utgangspunkti prognosenei den sistvedtatte
virksomhetsplanen.Somutgangspunktvil kommunen
benytte SSB`s
MMMM-alternativfra 2014, da dette syneså
væremest i samsvarmed den reelle utviklingog kommunens
mål om moderatvekst.

Utfordringer:
Befolkningsutvikling,
boligbehovog
boligpolitikk– samsvar
mellom behov,tilbud og
etterspørsel.
Aktiv boligpolitikk.

e etting
Tynset-regionenhar netto innpendling. Enstor prosent av
sysselsettingen
i kommunener innentjenesteytende
næringer.Det tilsier at kommunenkan væresårbari forhold
til muligestrukturelleendringerinnenoffentlig t jenesteyting
i åreneframover. Det blir viktig for Tynset-samfun
net hva
slagspolitikk somføresnasjonaltnår det gjelder,forsvar,
sykehus,universitetog offentlig administrasjonog andre
tjenester.Lokaliseringav arkiv på Tynseter viktig for å skape
nye kompetansearbeidsplasser.

r

Utfordringer:
Statligpolitikk for
utviklingav sykehus,
offentlig administrasjon
og høgereutdanning.
Utviklingennår det
gjelder
kompetansenæringer
genereltog
desentralisert
høgskoleutdanning
spesielt.
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or tning
re er og ndre
n t rre
r er
Kommuneplanens
visjonerog strategierleggerføringer for
arealpolitikken.Mer detaljert og på hvilke måte, framgårav
kommuneplanensarealdel. Arealdelenskalsamordne
viktigebehovfor vern og utbyggingslik at det blir lettere å
utarbeidemer detaljerte planerog raskereå fatte
beslutningeri enkeltsakeri tråd med kommunalemål og
nasjonalarealpolitikk.Kommuneplanens
visjonerog
strategierer konkretiserti følgendesekstemaeri arealdelen:

1. Stedsutviklingog valg av boligområder
-

Leggetil rette for behovetfor boligarealer.
Redusereeksisterendeog unngånye
forurensningsproblemer
ved ny utbygging.

2. Boligbyggingi grendene
-

Vedå leggetil rette for mer spredt boligbyggingsom tar
sikte på å styrketettsted- og grender.

3. Forvaltningav landskapog kulturmiljø, natur- og
friluftsliv
-

Finneen balansertutviklingmellom bruk og vern av
arealer.
Forvaltede grønnearealenei og rundt Tynsetsentrum
på en slik måte at de er til nytte og opplevelsefor
kommunensbefolkning.

4. Fritidsbebyggelse
-

Vedå leggetil rette for økt aktivitet i eksisterende
hytteområder.

5. Senterstrukturog regional utvikling
-

Styrkeet levendesentrum.
Leggetil rette for videreutviklingav infrastruktur og
regionaltsamarbeid.

6. Næringsutviklingog lokalisering
-

Tilretteleggefleksibleog attraktive næringsareale
r.
Tastilling til lokaliseringav varehandeli sammenheng
med sentrum.
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