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Tynset kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 20/146    
PLANSTRATEGI 2020-2023 TYNSET KOMMUNE - 
1.GANGSBEHANDLING 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
10/20 Formannskapet 23.01.2020 
78/20 Formannskapet 19.06.2020 
 
Kortversjon av saken: 
Hensikten med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  
 
Rådmannen innstiller på å legge planstrategien ut på høring. 
 
Vedlegg 
PLANSTRATEGI 
VEDLEGG 1: UTFORDRINGSDOKUMENT 
VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER GJELDENDE PLANER 
INNSPILL FRA SVV 
INNSPILL FRA BANENOR 
INNSPILL FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING 
INNSPILL FRA NVE 
INNSPILL FRA FYLKESMANNEN 
INNSPILL FRA MATTILSYNET 
INNSPILL FRA HEILMANN 
VEDLEGG TIL INNSPILL FRA HEILMANN 
 
Melding om vedtak sendes ut fra saksbehandler 
 
Saksopplysninger 
Formannskapet vedtok i møte 23.01.2020 oppstart av Kommunal Planstrategi 2020-2023, med 
organisering der formannskapet utarbeider forslag til strategi i samarbeid med rådmannen etter 
en angitt framdriftsplan.   
 
Hensikten med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er ikke 
en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å få oversikt over nødvendig planarbeid og 
prioritering av dette i kommunestyreperioden. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning 
verken for kommunen selv, eller private rettssubjekter.   
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Dokumentet skal legges til grunn for kommende økonomiplan. Det skal være en sammenheng 
mellom hva som vedtas gjennomført i planstrategien og hva det settes av penger til i 
kommende periode.  
 
Nabokommuner, statlige og regionale organer ble varslet om oppstarten ved brev av 
29.01.2020, samtidig som oppstart ble kunngjort i Østlendingen 01.02.2020. Frist for 
merknader til varsel om oppstart var satt til 02.03.2020.  
 
Det ble mottatt fem innspill til varsel om oppstart innen fristen, og to etter:  
 
Fra Statens vegvesen, datert 14.02.2020:  

 Informerer kommunen om at fylkeskommunen selv er vegmyndighet på fylkesveg fra 
og med 1. januar 2020.   

 Oppfordrer kommunen til å prioritere en revidering/samordning av 
trafikksikkerhetsplanene i planstrategien.  

 
Fra Bane Nor SF, datert 14.02.2020:  

 I framtidig arealplanlegging bør det legges vekt på utvikling av kollektivknutepunkt 
med effektive, gode og sikre overganger mellom ulike transportmidler. 

 Trygg kryssing av jernbanen bør prioriteres for fremtidige kommunale planer.  
 
Fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 20.02.2020:  

 Opplyser om at arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre mineralforekomster. 
Det kan også bidra til korte transportavstander og reduserte klimagassutslipp. Det er 
viktig med gjenvinning av kvalitetsmasser der dette er mulig.   

 DMF ser at flere av de temaområdene som skal legges til grunn for planstrategien vil 
være i tråd med de nasjonale forventningene for mineralressurser, særlig knyttet til 
forhold rundt klima, transport, næringsliv og langsiktig arealbruk.   

 Det finnes en rekke mineralske forekomster (ut over grus og pukk) i Tynset, som kan 
være interessante for kommersielt bruk. Det er gitt bergrettigheter til flere områder.   

 De anbefaler til at det gjøres en kartlegging av ressurstilgang og behov for 
mineralressurser ved neste revidering av kommuneplanen, samt eventuelt en 
kommunedelplan for mineralressurser.  

  
Fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 19.02.2020:  

 Anbefaler at kommunen legger vekt på helhetlig forvaltning i nedbørfelt, vurderer 
behov for overordna overvannsplaner og planlegger den kommunale utviklingen slik at 
man unngår å bygge seg inn i nye utfordringer knyttet til naturfare.   

 Planstrategien bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen skal arbeide med 
overordnet ROS-analyse, slik at faren for flom og skred blir identifisert på overordnet 
nivå. Det forventes at det gås gjennom tettsteder/utbyggingsområder, og analyserer 
hvilke områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til flom- og 
overvannsutfordringer i små nedbørfelt. Det er viktig å identifisere eventuelle områder 
hvor man har bygd seg inn i flomutfordringer.   

 Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet samt forventede klimaendringer 
og –utfordringer. Klimaprofilen er viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens overordnede 
planlegging.  
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Rainer Sebastian Heilmann, datert 27.02.2020  
 Ønsker at Tynset kommune utarbeider en kommunal veteranplan som ivaretar 

veteranenes interesser og behov.  
 
Fra Fylkesmannen i Innlandet, datert 03.03.2020:  

 Viser til “Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023", 
med utredninger med kommunestruktur, fylkesstatistikken i regionalt planstrategiarbeid 
og kommunebildet fra fylkesmannen. Det forventes at dette samt kommunens egne 
erfaringer legges til grunn.   

 Det pekes på rekrutterings- og kompetanseplanlegging som sentrale elementer med 
tanke på “eldrebølgen”.   

 Forutsetter at det diskuteres sammenslåing, eller samarbeid, med nabokommuner.   
 Barns beste skal fremkomme i planstrategien. Dette gjelder for eksempel 

skolesituasjon, helsetilbud, trafikksikkerhet, barns fritidsbehov og fritidsmuligheter og 
psykisk helse.   

 Drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i planstrategi.   
 Kommunens overordnede planverk må ta hensyn til at ulike grupper i befolkningen har 

forskjellige behov knyttet til bo- og nærmiljøet, ut fra alder og livsfaser, etnisk 
bakgrunn og fysisk funksjon.   

 Sosiale helseforskjeller er en betydelig folkehelseutfordring.   
 Fylkesmannen oppfatter at kommunen legger opp til ny revisjon i av klima- og 

energiplan i 2020, dette er positivt.   
 Viser til at det nylig er kommet en veileder om klimatilpasning, som kan være til nytte i 

planleggingen.   
 Kommunen bør utarbeide en strategi for drift og vedlikehold av kommunale 

avløpsanlegg og ledningsnett i årene som kommer. Fylkesmannen anbefaler å utarbeide 
kommunedelplaner for avløp og vannmiljø.  

 Kommunen skal sikre et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap.   

 Fylkesmannen anbefaler at Tynset kommune vurderer følgende planer innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap i planstrategien:   

o Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen (H-ROS), inkl. plan for 
oppfølging (tiltaks- og handlingsplan)   

o Overordnet beredskapsplan, inkl. plan for kriseledelse, varslings- og 
ressurslister, plan for krisekommunikasjon, evakueringsplaner og plan for 
befolkningsvarsling   

o Dokumentert system for opplæring (trenings- og kompetanseplan)   
o Risiko- og sårbarhetsanalyse for helse- og omsorgstjenestene, miljørettet 

helsevern og smittevern   
o Plan for helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsplan), inkl. 

pandemiplanlegging og plan for miljørettet helsevern, samt behov for delplaner 
på tjenesteområdene.   

o Plan for vern mot smittsomme sykdommer (smittevernplan)   
 Fylkesmannen forventer at tilsyns- og evalueringsrapporter legges til grunn når planer 

vurderes revidert/utarbeidet. Det samme gjelder ny kunnskap om risiko- og sårbarheter 
innenfor planens område (inkl. klimaendringer og –tilpasning).   
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 Fylkesmannen støtter kommunens vurderinger, som sier at det er viktig at 
planleggingen bygger på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 
gjennomføring.  

 Anbefaler en evaluering av forrige planstrategi for å se om mengden planer som skulle 
produseres eller revideres var realistisk/gjennomførbar.   

 
Fra Mattilsynet i Nord-Østerdal, datert 06.03.2020:  

 Påpeker kommunens ansvar for aktiv og systematisk ivaretagelse av naturressursene, 
som inkluderer drikkevann og fisk.  

 Ved revisjon av arealplan bør (forventes det at) kommunen, etter nasjonale mål for 
vann og helse, ha oversikt over alle drikkevannskilder og etablert hensynssoner for 
deres nedbørsfelt, samt ha oversikt over alle drikkevannsledninger.  

 Mattilsynet forventer at hovedplan for vann inngår i planstrategien i oversikten over 
gjeldende planer.  

 Mattilsynet oppfatter at kommunen prioriterer fornyelse av eget ledningsnett på vann 
og avløp, dette er positivt.  

 Ønsker konkrete mål om å knytte utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til 
felles vannforsyning hvor kvaliteten lettere kan kontrolleres.   

 Dette målet ønskes inkludert som punkt under delmål for folkehelse, og fulgt opp i 
kommuneplanens samfunnsdel.  

 Ber Tynset kommune vurdere å utarbeide en plan spesifikt for matjord som brukes til å 
informere og veilede tiltakshavere/grunneiere og redusere faren for å spre 
planteskadegjørende/fremmede arter/smitte. 

 
Planprosessen:  
Det er lagt opp til en aktiv prosess med involvering både politisk og administrativt. 
  
I første møte i arbeidsgruppa (bestående av rådmennene og planavdelingen) 10.12.19 var 
fylkesmannen representert og pekte på faktagrunnlag som kunne brukes. Det ble konkludert 
med at den største utfordringen vil være å følge vedtatt planstrategi og at en evaluering av 
tidligere planstrategi vil gi et bilde på hva som er realistisk å gjennomføre i perioden 
(tidsmessig og økonomisk). 
  
I andre møte i arbeidsgruppa 08.01.20, ble det satt opp en framdriftsplan for planstrategien, 
inklusivt plan for oppstartssak i formannskapet og involvering av ledergruppa og 
kommunestyret. I tillegg ble det diskutert rundt hva som trengtes av bakgrunnsdata (i 
utfordringsdokumentet). 
  
Formannskapet vedtok oppstart av planstrategien den 23.01.20 med følgende fremdriftsplan: 
 
Arbeidsoppgave  Ansvarlig  Tidsfrist  Kommentarer  

Informasjon til kommunestyret 
 
 
Formannskapet vedtar oppstart av 
planstrategi  
 

Kommunestyret 
 
 
 
Formannskapet  

21.januar 
 
 
 
23.januar  

Informasjon om 
kunnskapsgrunnlaget og 
forberedelse til prosess 
 
Plan for arbeidet  
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Varsle om oppstart av planarbeid  Administrasjon  27.januar Varsle offentlige 
myndigheter og andre 
interesser, samt legge til 
rette for varsling av 
allmennheten.  

Ledergruppe -prosessmøte. Ledergruppe 25.februar   

Kommunestyret -prosessmøte.  Kommunestyret  25.februar   
  
Prosess/dialog med innbyggere og  
næringsliv 
 
Forslag legges frem, og planstrategien 
drøftes av formannskapet  

  
Administrasjon 
 
 
Formannskapet  

  
Mars / april 
 
 
7.mai  

  

  
Formannskapet vedtar og sender 
planstrategi på høring  

  
Formannskapet  

  
19.juni 

  
Forslag til vedtak i 
Kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 
dager før 
Kommunestyrets 
behandling», jf. plan- og 
bygningsloven § 10-1.  

        
Behandling i formannskapet  Formannskapet  Aug /Sept   
Vedtak i kommunestyret  Kommunestyret  Aug/sept    
 
Arbeidsmøtet i Kommunestyret den 25.02.20 ble holdt før ordinært vedtaksmøte. I dette 
arbeidsmøtet ble politikerne delt opp i 4 grupper, på tvers av politisk parti, for 
gruppearbeid/diskusjon. I arbeidsmøtet ble det gitt to oppgaver. 
  

1. Hva mener du er de største utfordringene for Tynsetsamfunnet i årene som kommer? 
2. Hvilke strategier foreslår du for å løse disse utfordringene i størst mulig grad? 

  
For begge oppgavene skulle deltakerne skrive ned punkter hver for seg, med fokus på seg selv 
og partiprogrammet til eget parti. Deretter skulle disse punktene tas opp og diskuteres i 
gruppene, og gruppene skulle bli enig om felles punkt. Til slutt skulle hver gruppe presentere 
det de hadde kommet frem til, samt si noe om hva de hadde diskutert. 
  
Etter at deltagerne hadde vært gjennom oppgave 1 og 2, skulle kommunestyremedlemmene 
stemme på den strategien/det satsningsområdet de mente var viktigst for kommunen å fokusere 
på. 
  
I oppgave 1 kom det inn 8 utfordringer. Alle disse er lagt inn i tabellen under og plassert under 
en hovedutfordring.  
  Utfordringer 

Arbeidsplasser – bredde 
Attraktive arbeidsplasser 

Attraktive og varierte arbeidsplasser 

Arbeidsplasser (↔Befolkningsutvikling) 
(Arbeidsplasser ↔) Befolkningsutvikling 
Demografi 
Befolkning 

Befolkningsvekst og tilbakeflytting 

Variert utvalg boligtomter/boområder 
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Klima Klima 
Erkjennelse av utfordringer 

 
I oppgave 2 kom det inn 16 strategier/innsatsområder, med underpunkter. Alle disse er lagt inn 
i tabellen under og plassert under en hovedoverskrift. Avstemningen over viktige strategier er 
også med i denne tabellen. Det ble også satt 4 stemmer på utfordringen «Attraktive og varierte 
arbeidsplasser», vist i parentes i tabellen. 
  Strategier/innsatsområder Stemmer 

Plan/bygg/landbruk - Servicevennlighet, framoverlent, 
ja/dra kommune 

  

Gode kommunale tjenester - landbruk   

Kommunen som 
organisasjon 

Ferdigregulerte, varierte bolig og næringsarealer i hele 
kommunen 

6 

SUM   6 
Infrastruktur - Digital, transport 1 Infrastruktur 
Infrastruktur   

SUM   1 
Næringsvennlig kommune 1 
Videreføre/utvikle primærnæringer   
Legg til rette for de som vil satse HER 4 
Statlige kompetansearbeidsplasser - Knoppskyting   

Næringsutvikling 

Arbeidsplasser (+1-2 i hver bedrift) 2 
SUM   7 (+4) 

Få unge hit - Kultur/aktivitet/bredde/urbanitet 5 
Markedsføre oss selv - hva kan vi tilby, flytt hit/hjem 1 
Livskvalitet 3 
Bygge stolthet - vinterkommune   
Desentralisert utdanning 2 

Boattraktivitet 

Proaktiv klimapolitikk 1 
SUM   12 
 
Det vil være noe overlapp mellom hovedpunktene. Eksempelvis vil de tre punktene under 
«kommunen som organisasjon» også kunne vært plassert under «næringsutvikling» og 
«boattraktivitet». «Proaktiv klimapolitikk» er plasser under «boattraktivitet», men kunne også 
være plassert under «kommunen som organisasjon» eller under eget punkt om klima. 
 
«Ferdigregulerte, varierte bolig og næringsarealer i hele kommunen» er det satsningsområdet 
med flest stemmer. Ser man på hovedoverskriftene er det derimot «nærinsutvikling» og 
«boattraktivitet» som er viktigst, både når man ser på stemmer og antall strategier. 
 
Arbeidsmøtet i Ledergruppa den 28.02.20 ble gjennomført med modifiserte spørsmål tilpasset 
kommunalt ansatte, men med samme prosess som ble gjennomført i Kommunestyret. 
Oppgavene lød som følgende: 
 

1. Hva mener du er de 3 største utfordringene for Tynsetsamfunnet i de neste 10 – 15 
årene? 

2. Hvilke strategier foreslår du for å løse disse utfordringene i størst mulig grad? 
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I oppgave 1 kom det inn 4 utfordringer. Alle disse er lagt inn i tabellen under og plassert under 
en av to hovedutfordringer. 
 
  Utfordringer 

Opprettholde befolkningsvekst 
Barnetallsutvikling 

Befolkningsutvikling 

Demografiutvikling 
Næringsutvikling Næringsutvikling (sysselsetting, 

regionsenter) 
 
I oppgave 2 kom det inn 14 strategier/innsatsområder, med underpunkter. Alle disse er lagt inn 
i tabellen under og plassert under en hovedutfordring. 
  Strategier 

Kartlegge hva som er attraktivt for unge på 
Tynset 
Attraktivt sentrum med godt breddetilbud 
Lokale utdanningstilbud innen flere 
yrkesretninger. 
Veilede egen ungdom, framheve ulike valg. 
Mulighet for å leie ut boliger. Pr i dag er det 
stort sett kun mulig å kjøpe boliger. (Høy 
terskel for å «prøve seg» i Tynset) 
 Framheve kommunen som ressurssterk. 
Framsnakking av samfunnet vårt. 

Befolkningsutvikling 

Arbeide videre med kommune 3.0. Felles 
ansvar for utvkling. 
Utnytte de ressursene vi har i regionen (for 
eksempel turisme). 
Større enheter og fagmiljøer tiltrekker seg 
kompetanse. 
Rekrutteringsstillinger. 
Framheve kommunen som ressurssterk. 
Kontinuerlig næringsutvikling 
(arbeidsmarkedet og samarbeid). 

Næringsutvikling 

Samarbeid i regionen – utnytte regionale 
komparative fortrinn 

 
Det ble ikke stemt over prioriterte strategier i ledergruppa. Strategiene er spesifikt rettet mot 
utvikling av Tynset kommune med tiltak som kan gjennomføres eller støttes av organisasjonen, 
og bør ivaretas i videre utvikling. 
  
Ledergruppa utførte også en oppgave 3, hvor de vurderte behov for rullering av eksisterende 
planer eller utarbeiding av nye planer. Deretter ble planene satt opp i rekkefølge etter prioritet. 
 
På grunn av Koronapandemien så har ikke forslag til planstrategi, med vedlegg, blitt lagt fram 
for formannskapet til gjennomgang og drøfting den 7. mai. Ønsket medvirkningsprosess før 
høring, mot andre grupper, ble også begrenset/avbrutt. Vi vet ennå ikke konsekvensene av 
Koronapandemien. Vi velger likevel å gå videre med framdriften fordi det er viktig at 
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kommunen har et omforent styringsdokument for samfunnet. Dersom det blir vesentlige 
endringer som følge av Koronapandemien, vil det være nødvendig å vurdere en revidering av 
planstrategien.  
 
Utkastet fremmes nå for politisk behandling. Høringsperioden er på minimum 30 dager. 
 
Saksvurdering 
Utfordringsdokumentet:  
Hensikten med utfordringsdokumentet er å avdekke hovedtrender for utviklingen i Tynset.  
 
Utfordringsdokumentet viser at det over tid er liten variasjon, og at det er noen sterke trender 
som er viktige å ta på alvor som befolkningsutvikling og å skape utviklingsmuligheter for 
næringslivet. Samtidig ser vi at Tynsetsamfunnet på linje med andre står ovenfor betydelige 
utfordringer framover med hensyn til å få tilgang til tilstrekkelig kompetanse og møte nye 
økonomiske utfordringer. 
 
Det gjøres oppmerksom på at alle tall er fra før Coronapandemien startet, noe av bildet vil 
være annerledes etter at krisen er over.  

Evaluering av forrige planstrategi 
Regionrådets planer: Det er ikke utarbeidet ny strategisk næringsplan og strategisk helseplan 
for Fjellregionen. 
 
Strategiske felles planer: Felles rusmiddelpolitisk tiltaksplan er ikke utarbeidet.  
 
Strategisk plan for kompetanseutvikling for barnevernet er ikke utarbeidet og videreføres i ny 
planstrategi. 
 
Kommunale strategiske planer: Kommuneplanens arealdel med delplaner for Kvikneskogen, 
Brydalen, Auma, Telneset, Tylldalen, Ulset og Yset er ikke revidert i perioden. Denne 
videreføres i ny planstrategi. 
 
Strategisk kulturplan er ikke revidert/ utarbeidet i perioden og videreføres i ny planstrategi.  
 
Strategisk plan for rekrutering og kompetanseutvikling er ikke ferdigstilt som planlagt, det er 
derimot utarbeidet en felles kompetanseutviklingsplan for kommunene i Nord-Østerdalen. 
 
Kommunale temaplaner: Vedlikeholdsplan for kommunale veier er ikke utarbeidet og 
videreføres i ny planstrategi. 
 
Plan for Turstier, gang- og sykkelveger m.m. er ikke utarbeidet og videreføres. 
 
Detaljreguleringer: To av planene som lå inne, Rønningen hyttefelt og fortetting hytteområde 
Støen- Estensmo, er uaktuell/trukket.  
 
Utvikling av nye næringsarealer - Tynset sentrum lå inne. Planstrategien omtalte her områder 
inne i KDP for Tynset tettsted, tre område langs Tylldalsveien, to langs Brydalsveien og et ved 
Bangmoen. Det er i perioden påstartet regulering av et av områdene langs Tylldalsveien. 
Utvikling av næringsarealer i tråd med KDP videreføres. 
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I tillegg til de oppsatte planene i perioden er det ferdigstilt 7 mindre endringer/endringer etter 
forenklet prosess, 7 private planer og 4 kommunale planer, hvorav 2 områdeplaner og 2 
detaljplaner.  
 
Vurdering av kommuneplan 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er kommunens øverste styringsverktøy. Denne viser 
hva som skal ligge i satsningsområdet for nye planer i planstrategien. Det å være en tydelig 
sammenheng mellom utfordringsdokumentet, kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien. 
Dette er helt avgjørende for at både politikere og administrasjon skal gå i felles retning. 
Dersom man får til dette, blir planstrategien en omforent arbeidsplan over hva som er viktigst å 
ta først, og hva som kan vente.   
 
I plan- og bygningsloven er det angitt at det skal tas stilling til om gjeldende kommuneplan 
eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Det skal 
også vurderes om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller 
om gjeldende planer bør revideres eller oppheves, jf. plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i januar 2016. Målene og satsningsområdene i 
samfunnsdelen er områder kommunen ønsker å jobbe videre med også i neste periode. Det 
ansees derfor ikke nødvendig å revidere samfunnsdelen. 
 
Kommuneplanens arealdel dekker hele kommunens arealer med unntak av Tynset sentrum, 
Fåset/Fådalen og Savalen som har egne kommunedelplaner. Arealdelen ble sist vedtatt i 2002 
og består av store utmarksarealer. Grendene Ulset, Yset, Kvikneskogen, Brydalen, Tylldalen, 
Telneset og Auma har egne delplaner i arealdelen, som har egne målsettinger. Planen er 
utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov noe som skaper tolkningsutfordringer i forhold 
til byggesaksregler og praksis. Planen fører til mye dispensasjonssaker, som tar tid og ressurser 
fra både saksbehandlere og tiltakshavere. 
 
Videre er det vedtatt kommunedelplan for Savalen (felles for Tynset og Alvdal kommuner) i 
desember 2014, kommunedelplan for Tynset tettsted i oktober 2015 og kommunedelplan for 
Fåset/Fådalen i november 2018. 
 
Kommunedelplan for Tynset tettsted er relativt ny og her er det godt med botilbud. Det er 
derimot kommet inn innspill fra private som ønsker å regulere/utvikle områder som ikke ligger 
inne, der er derfor ønske om å revidere denne spesielt med tanke på boligområder. I tillegg er 
det aktuelt med en revidering som følger av sentrumsnær næringsutvikling.  
 
Kommunedelplanen for Savalen er av nyere dato og det er fortsatt mange regulerte tomter som 
ikke ennå er bebygd. Kommunedelplanen for Fåset/Fådalen er en ny plan, med lite press. Det 
ansees derfor ikke som nødvendig med revidering av disse planene. 
 
Kommunens strategiske planer 
Det er ønskelig at kommunen følger opp kommuneplanens samfunnsdel med noen strategiske 
planer, med perspektiv på 4-20 år. Disse planene bør ha hovedfokus på strategi og bygges opp 
etter samme mal med en kort bakgrunn, klare målsettinger, beskrivelse av strategiene, en 
beskrivelse av hvordan strategiene er tenkt gjennomført og organisering av arbeidet, sammen 
med en finansieringsplan. Videre bør det også beskrives på hvilken måte den strategiske planen 
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samsvarer med overordnede føringer. Tiltakene i den strategiske planen må få plass inn i 
handlingsplan og økonomiplanen som har et fireårs perspektiv, og arbeidsmålene må inn i 
årsbudsjettet.  
 
De strategiske planene bør fungere som styringsverktøy innenfor utvalgte områder med særlige 
utfordringer i årene som kommer, som et supplerende tillegg til kommuneplanens samfunnsdel. 
På denne måten vil Tynset kommune bli bedre til å møte framtidens utfordringer, og lettere 
kunne omstille seg. De strategiske planene bør under utarbeidelsen ha fokus på medvirkning, 
både fra brukergrupper og politikere for å sikre forankring og gjennomføring. Utarbeidelsen av 
en strategisk plan bør organiseres som et eget prosjekt, med en klar start på planarbeidet og et 
endelig sluttprodukt som skal følges opp gjennom handlings- og økonomiplan som beskrevet. 
På denne måten vil Tynset få en god struktur og bli samlet omkring felles satsningsområder og 
framtidige omstillinger.    
 
Planene som prioriteres i perioden er omtalt i planstrategien.  
 
Prioriterte interkommunale planer: 

 Klima og energiplan for OS, Tolga, Rendalen Tynset, Alvdal og Folldal  
 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, for Alvdal og Tynset  
 Veteranplan for Nord-Østerdalen  
 Geodataplan for NØGIS  
 Kompetanseplan for barnehagesektoren i Nord-Østerdal  
 Kompetanseplan for barnevernet  
 Plan for verdsetting av friluftsområder  
 Tilsyn med barnehager  

 
Prioriterte kommunale planer: 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 
 Helse- og omsorgsplan  
 Beredskapsplan  
 Alkoholpolitisk plan  
 Oppvekstplan for skole og barnehage  
 Reiselivsplan  
 Tiltaksplan for folkehelse  
 Kulturplan  
 Plan for fysisk aktivitet  
 Plan for turstier, gang- og sykkelveger m.m.  
 Plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune  
 Boligsosial handlingsplan  
 Vedlikeholdsplan for kommunale veier  

 
Oppsummering: 
Det viktig å prioritere planarbeid som gjør oss i stand til å tilpasse kommunens tjenester til 
etterspørsel, behov og tilgengelig økonomi. Det vil være en hovedsatsning for kommunen å 
utarbeide strategiske planer som løfter debatten om utvikling av Tynsetsamfunnet i tråd med 
samfunnsdelens satsningsområder. På denne måten vil kommunen være bedre rustet til å møte 
dagens og morgendagens utfordringer både innenfor kommunale tjenester og samfunnet for 
øvrig. Prosessen med utarbeidelsen av ulike strategiske planer vil bidra til 



Side 11 av 11 

forventningsavklaringer mellom politikere, administrasjon og befolkningen omkring 
utviklingsretning, omfang og tilgang til tjenester.    
 
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 
Dette vedtaket har ingen umiddelbare innvirkninger for klima og miljø. God planlegging er et 
viktig virkemiddel for å sikre at klima og miljø ivaretas på best mulig måte. 
 
Rådmannens tilføyelse: 
I vedlagte planstrategidokument, foreslås en revidering av KDP Tynset tettsted med oppstart i 
2023. Med bakgrunn i pågående prosesser og henvendelser knyttet til nærings – og 
boligutvikling i sentrum, vil rådmannen tilrå at en revidering av denne planen flyttes fram til 
høst 2020. Som en oppfølging av dette, bør det gjøres en omprioritering av rekkefølge på 
andre planer, for å sikre at det samsvar mellom planressurs og oppgaver.  
 
 
Innstilling: 
Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023 på høring til 
nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut til offentlig 
ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1.  
 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 23.01.2020 : 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet vedtar:  

1) Oppstart av planstrategi. 
2) Organisering der formannskapet utarbeider forslag til planstrategi i samarbeid med 

rådmannen.   
3) Fremdriftsplan som fremgår av saksutredningen.  

 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 19.06.2020 : 
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen: 
KDP- Tynset startes opp høst 2020. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Moen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023 på høring til 
nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut til offentlig 
ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1.  
KDP- Tynset startes opp høst 2020. 
 
 


