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1.  BAKGRUNN OG FORMÅL 
 
1.1 LOVKRAV 
 
Planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1:  
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 
 
Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte 
opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. 
 
Folldal kommune har begrensede administrative ressurser, det er derfor viktig å være 
konkret på hovedutfordringer, målsetninger og hva som kreves for å nå målene.  
 
Planstrategiens plass i det kommunale plansystemet er vist slik (veileder, 
Miljøverndept.): 
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1.2 OVERORDNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR 
KOMMUNENS PLANBEHOV 

 
Kommuneplaner er nært knyttet til andre planer i samfunnet. Kommuneplanleggingen 
skal følge opp de nasjonale og regionale utfordringer og omsette dette til gode 
helhetsløsninger regionalt og lokalt.  
 
Staten deltar på lokalnivå på de fleste samfunnsområder gjennom lovverket og gjennom 
den økonomiske politikken som føres fra statens side. Kommunen skal også legge til 
grunn statlige retningslinjer i sin planlegging. De er pliktig til å følge instrukser som 
planretningslinjene inneholder. 
 
Fylkesplanleggingen skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være 
retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket.  
 
Planer, retningslinjer og statlige forventninger som har særlig betydning er bl.a.: 

• Høringsutkast til regional planstrategi 2016-2020. Fylkesplan for Hedmark 2009-
2012(20) 

• Fylkesdelplan for Rondane og Sølnkletten - 2013 
• Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet - 1999 (ny regional plan er under 

utarbeiding) 
• Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - 2006 
• Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer – 2005 
• Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 
• Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014 - 2017 
• Nasjonale forventninger relatert til folkehelsen, herunder 

o Oversikt over helsetilstanden 
o Universell utforming i offentlig planlegging 
o Sikre gode muligheter for fysisk aktivitet 
o Styrke klima- og miljøvennlige transportformer 
o Samarbeid med interessegrupper 

• Regional samferdselsplan 2012 – 2021 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Nasjonal transportplan 
• Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
• Nasjonal gåstrategi og sykkelstrategi 
• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap med vedlegget Risiko- og 

sårbarhetsanalyse for Hedmark 
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1.3 KOMMUNEREFORM 
 
Kommunereformen vil kunne medføre vesentlig endrede forutsetninger for den 
kommunale planleggingen, både når det gjelder samfunnsplanleggingen, 
arealplanleggingen og planleggingen av kommunale tjenester. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet påpeker derfor at den kommunale planstrategien vil 
være et viktig verktøy for å vurdere hvilke planoppgaver som blir nødvendige å 
prioritere i lys av de forestående sammenslåingene. Kommuner som konkret planlegger 
sammenslåing eller har et pågående samarbeid rundt det, er pålagt også å samarbeide 
om kunnskapsgrunnlag og planstrategiarbeidet.  
 
Arbeidet med planstrategien ble startet opp før det var gjort vedtak i kommunestyret 
angående kommunesammenslåing eller ikke. I forbindelse med arbeidet med 
kommunereform i Nord-Østerdalen har Østlandsforskning utredet alternativer for 
kommunereform. Med bakgrunn i rapporten fra dette utredningsarbeidet, ble forslaget 
til planstrategi, som var på høring 03.06.2016 – 08.07.2016, utarbeidet med 
utgangspunkt i dagens kommunestruktur.  
 
Kommunereformen ble behandlet i kommunestyret i Folldal 15.06.2016. Vedtaket ble 
som følger: 
 

1. Folldal kommune består som egen kommune. 
2. Folldal kommune ønsker å være en aktiv pådriver for videre utvikling av 

samarbeid i regionen for å skape best mulig tjenester for våre innbyggere, og for 
å nå kommunereformens fire målsetninger. 

3. Dersom Fylkesmannen tilrår annen løsning enn i punkt 1 skal det avholdes 
folkeavstemming før ny behandling i kommunestyret. 

 
I det endelige forslaget til planstrategi er dette vedtaket lagt til grunn for vurderingene 
som er gjort.  
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1.4 FOLLDAL KOMMUNES MÅL OG STRATEGIER 
 
Folldal kommunes mål og strategier, som gir føringer for kommunens planarbeid, finnes 
i kommuneplanens samfunnsdel: 

Hovedstrategier, stikkord

 

Visjon

•Lys i alle grender, folk i alle 
hus 

Hovedmål, 
kommuneplanens 

arealdel

•I Folldal skal vi forvalte og 
høste naturen slik at 
kvaliteten og 
produksjonsevnen bevares 
for framtida

Hovedmålsettingen, 
kommuneplanens 

samfunnsdel

•Folldal kommune skal tilby 
kvalitative og 
kostnadseffektive tjenester 
til innbyggerne, slik at den 
enkeltes rettigheter 
ivaretas og slik at Folldal 
kommune blir en skapende 
kraft for nytenking og 
allsidig videre utvikling

•Spredt boligbygging

•Attraktivt Folldal sentrum

•Allsidig kulturliv

•Trygge oppvekstvilkår

•Aktive grender/nærmiljø

Økt bolyst og tilflytting

•Bruk av strategisk næringsplan og plan for landbruk (inkl. beitebruksplan)

•Aktiv bruk av tiltaksapparatet

•Gode møteplasser

•Attraktivt for etablerere

Bærekraftig næringsliv og landbruk

•Sikre folkehelseperspektivet

•God oppvekstkommune

•Attraktive kultur- og fritidstilbud

•Samspill med lag og foreninger

•Stabile helse- og omsorgstjenester

•Sikre samhandling

Velferd

•Delta aktivt i ”Nasjonalparkkommune råd”

•Aktiv deltagelse i forvaltningsorganene for verneområder

•Biologisk mangfold i kommunen

•Bærekraftig bruk av naturen 

Utvikle statusen som nasjonalparkkommune

•Oppdatert hjemmeside/brukerdialog

•God service og tidsriktig saksbehandling

•Være en god arbeidsgiver 

Positiv omdømmebygging
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2. UTVIKLINGSTREKK	OG	UTFORDRINGER	
 
Som bakgrunn for å si noe om utviklingstrekk og utfordringer i Folldal kommune er det 
tatt utgangspunkt i kommunens kunnskap og erfaringer og statistikk og framskrivninger 
fra SSB. «Samfunnsanalyse av Fjellregionen» og Fylkesstatistikk for Hedmark er også 
nyttige informasjonskilder.  
 
Folldal kommune er en del av Nord-Østerdal regionen som inkluderer kommunene 
Alvdal, Tynset, Os, Tolga og Rendalen i tillegg til Folldal. I regionen er det mye samarbeid 
både innenfor kommunale tjenester, næringsliv og mye annet. I tillegg har Folldal også 
tilknytning til Dovre og Oppdal gjennom felles kommunegrense og nasjonalt viktige 
fjellområder. I forbindelse med reiseliv skal også Stor-Elvdal (turistveg Rondane) og 
Fjellregionen nevnes som en viktig samarbeidspartner. For Folldal er det viktig og 
opprettholde eksisterende samarbeid og utvikle nye der det er hensiktsmessig.  
 
 

2.1  BOLYST OG TILFLYTTING 
 
Tabellen nedenfor viser befolkningsframskriving for Folldal kommune fram til 2035. Det 
er tatt utgangspunkt i tre alternativer: middels, høy og lav nasjonal vekst. Tallene er 
hentet fra SSB.  
 

 
 

Folketallet i kommunen har gått gradvis nedover de siste årene. 
Befolkingsframskrivningen fra SSB viser at denne trenden også fortsetter de neste 20 
årene. Samme utvikling ser en også i store deler av distrikts-Norge for øvrig. For å gi økt 
bolyst og tilflytting i Folldal er følgende viktig: 
 

• Opprettholde gode oppvekstsvilkår med full barnehagedekning og en barne- og 
ungdomsskole med god kvalitet. 

• Opprettholde et godt tjenestetilbud. 
• Prioritere planer som kan bidra til økt aktivitet i bygda. 
• Legge til rette for et variert boligtilbud 
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2.2 NÆRINGSLIV OG LANDBRUK 
 
Det som har størst betydning for folketallsutviklingen er tilgang på arbeidsplasser, enten 
innen egen kommune eller i akseptabel pendleravstand. Tabellen nedenfor viser 
utvikling i sysselsetting for bosatte i Folldal i perioden 2010 – 2014 (SSB): 
 
Sysselsatte, bosted Folldal 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Jordbruk, skogbruk og fiske 160 151 145 139 140 

Sekundærnæringer 165 179 172 179 173 
Varehandel, hotell og restaurant, 
samferdsel, finanstjen., 
forretningsmessig tjen., eiendom 201 201 211 201 191 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 53 53 54 50 58 

Undervisning 52 54 55 54 55 

Helse- og sosialtjenester 185 180 179 175 183 

Personlig tjenesteyting 29 24 26 27 24 

Uoppgitt 7 7 6 12 5 

Sum 852 849 848 837 829 
 
Tabellen ovenfor viser at antall arbeidsplasser/sysselsatte i Folldal synker. For å 
opprettholde eksisterende arbeidsplasser og skape nye er det bl.a. viktig med en 
oppdatert Strategisk næringsplan, handlingsplan for landbruket og beitebruksplan.  
 
Viktige satsningsområder innenfor næringsutvikling i Folldal er bl.a. 

• Fortsatt satsing på landbruk og næringer tilknyttet gårdsdrift  
• Bruke Folldals kultur- og naturarv 
• Fokus på reiseliv og turisme 
• Lokalt og regionalt samarbeid 

 
  



 9

2.3  VELFERD OG KOMMUNALE TJENESTER 
 
Stikkord for velferd er gode kommunale tjenester innenfor helse og omsorg, barnehage 
og skole samt fokus på folkehelse.  
 
 
2.3.1 Kommunale tjenester 
 
Med tanke på utvikling av det kommunale tjenestetilbudet, viser tabellen nedenfor 
utviklingen i folketallet i de forskjellige aldersgruppene. Tabellen viser prosentvis 
endring i forhold til folketallet i kommunen per 01.01.2016. Det er da tatt utgangspunkt 
i middels nasjonal vekst. Verdier over 0 (dagens nivå) betyr en økning i folketallet 
innenfor aldersgruppen, mens verdier under 0 betyr nedgang. Tallene er hentet fra SSB.  
 
 
 

 
 

Tallene viser en fortsatt nedgang i befolkningen som er i skolepliktig og yrkesaktiv alder, 
mens en økning av befolkningen over 67 år.  
 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2020

2024

2028



 10

I Folldal kommune har dette vært en trend i flere år. Kommunen har allerede gjort grep 
for å forberede seg på dette. Bla. er de kommunale barnehagene samlokalisert og det er 
opprettet en felles barne- og ungdomsskole. For å forberede seg på et økende antall 
eldre bygges det nå flere omsorgsleiligheter som gir økt kapasitet innenfor 
eldreomsorgen.  
 
For å opprettholde en god kvalitet på det kommunale tjenestetilbudet og skape gode 
fagmiljø har Folldal kommune følgende strategier: 
 

• Videreutvikle en felles barne- og ungdomsskole med god kvalitet.. 
• Videreutvikle en felles kommunal barnehage med god kvalitet og opprettholde 

full barnehagedekning og løpende opptak gjennom året.  
• Videreutvikle et godt helse og omsorgstilbud i egen kommune. 
• Planlegge tjenestetilbudene i forhold til fremtidig befolkningsutvikling. 
• Jobbe for å rekruttere godt kvalifisert arbeidskraft. 

 

2.3.2 Interkommunalt samarbeid 

 
I noen tilfeller er det nødvendig og formålstjenlig å delta i interkommunale samarbeid 
og ordninger for å gi tilbud til kommunens innbyggere. Disse etableres bl.a. for å sikre 
god faglighet i tjenestene, og for å oppfylle lovkrav til kompetanse og internkontroll. 
Eksempler på dette er Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS, Fjellregionen 
interkommunale avfallsselskap (FIAS), Revisjon Fjell, barnevern m.m.  
 
Oversikt over vertskommunesamarbeid, aksjeselskaper med kommunalt eierskap, 
interkommunale selskap (IKS) og andre interkommunale ordninger legges fram for 
kommunestyret årlig ved budsjett og årsmelding. Det er også utarbeidet en egen 
eiermelding. Det er ønskelig at eiermeldingen brukes aktivt som et styringsverktøy. 
Eiermeldingen bør behandles politisk i hver kommunestyreperiode.  
 
Kommunen skal fortsatt aktivt delta i vurdering og utredning i forhold til nye områder 
det kan være hensiktsmessig å samarbeide om. 
 
 
2.3.3 Folkehelse 
 
Som grunnlag for arbeidet med folkehelse skal kommunen ha nødvendig oversikt over 
helsetilstand i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Dette er lovpålagt gjennom folkehelseloven § 5. Dette dekkes gjennom Helse- og 
omsorgsplan, Folkehelse – oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
og en årlig folkehelseprofil. I løpet av siste planstrategiperiode er det også gjennomført 
en gjennomgang av kommunens planer innenfor helse- og omsorgsområdet. Dette for å 
forenkle planstrukturen samt og knytte Helse- og omsorgsplanen opp i mot kommunens 
beredskapsplan.   
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Å tilrettelegge for et økt aktivitetsnivå for alle aldersgrupper har en positiv innvirkning 
på folkehelse. Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet med tilhørende sti- og 
løypeplan skal bidra til en slik tilrettelegging. I tillegg gjennomføres det en kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder i kommunen.  
 
Det er vedtatt å opprette et tverrfaglig folkehelseteam som skal konkretisere videre mål 
og strategier for folkehelsearbeidet i Folldal (k-sak 17/15).  
 
Folldal kommune har følgende hovedmål for folkehelsearbeid i kommunen:  
Å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller i Folldal kommune.   
 
Satsingsområder/strategier innen folkehelsearbeidet: 
 

Levevaner  Tidlig intervensjon for å medvirke til økt aktivitet og 
valg av sunt kosthold  
Tidlig intervensjon i tobakks- og rusforebyggende 
arbeid 

Fysisk miljø  Ta hensyn til folkehelseperspektivet i alle former for 
arealplanlegging  
Øke kunnskapen om sammenhengen mellom sosiale 
helseforskjeller og fysisk miljø 
Redusere skader og ulykker 

Psykososialt miljø  Styrke innsatsen i nærmiljøet og friville lag og 
foreninger som arenaer for helseutjevning  
Styrke tiltak som bidrar til økt selvhjelp, reell 
medvirkning og å gi stemme til utsatte grupper 
Benytte skole og helsestasjon som arenaer for 
forebyggende og helsefremmende arbeid 
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3. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL 

 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2011, samfunnsdelen 16. juni og arealdelen 29. 
september.  
 
 
3.1 SAMFUNNSDEL 

 

Gjeldende samfunnsdel har et planperspektiv fra 2010 – 2026 og ble ved revidering i 
2011 et helt nytt plandokument i Folldal kommune og er i henhold til Plan- og 
bygningsloven 2008. Da planen nå er 5 år gammel er det noen begreper og 
lovhenvisninger i planen som ikke lenger er gjeldende. Om det er nødvendig å revidere 
samfunnsdelen i den kommende planperioden, må vurderes opp i mot hvilken hensikt 
planen har. Hensikten til kommuneplanens samfunnsdel er beskrevet i plan- og 
bygningslovens § 11-2: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør 
inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i 
kommunen. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 
private. 
 
Folldalsamfunnet og utfordringer i kommunen har ikke endret seg betydelig siden 
planen ble vedtatt i 2011. Planen ansees derfor fortsatt oppdatert i forhold til å være 
grunnlag for sektorenes planer og virksomhet, samt å være retningsgivende for hvordan 
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres. Selv om planen har visse 
elementer som kunne hvert oppdatert, er fortsatt gjeldende plan god nok i henhold til 
hva som er hensikten med planen. Det er derfor ikke behov for revidering av 
kommuneplanens samfunnsdel i kommende planperiode.   
 

 

3.2 AREALDEL 
 
Ved revideringen i 2011 ble arealdelen helrevidert etter Plan- og bygningsloven 2008. 
Det ble den gangen gjort en grundig gjennomgang og det ble lagt inn flere nye områder 
for bolig- og fritidsbebyggelse samt utvidelse av LNF-område hvor spredt 
boligbebyggelse er tillatt. Det er ikke behov for revidering av arealplankartet eller 
formålene i planen.  
 
Når det gjelder bestemmelsene og retningslinjene er det behov for revidering i den 
kommende fire års perioden. Dette for å lette saksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven og for å redusere bruken av dispensasjoner. I tillegg arbeider komite 2 
med en kartlegging av boligmassen i kommunen. Dette arbeidet vil bli lagt til grunn i 
arbeidet med revideringen.      
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Ved rulleringen må det særskilt ses på: 
 

• Øvre tak for hyttestørrelser i nye hyttefelt og eksisterende der det ikke 
finnes bestemmelser om dette i reguleringsplanen.  

• Størrelse for boligtomter i områder for spredt boligbebyggelse 
• Byggegrense langs vassdrag 
• Størrelse på anneks for boligtomter 
• Bestemmelser om avløp 
• Involvering av barn og unge 
• Demninger og anlegg tas med i planen 
• Statlige sikrede friluftsområder tas med i planen 
• Ubebygde hyttetomter i LNF-område 
• Utleiehytter på landbrukseiendommer som benyttes som selvstendige 

fritidsboliger.  
• Bestemmelser/retningslinjer for Nordre Gruve Fritidsområde  

 
Punktene listet opp ovenfor tas med i handlingsprogrammet for rulleringen av 
arealdelen. 
 
 
Temakart: 
 
I vedtaket av arealdelen står det bl.a. følgende: 

Det iverksettes utarbeiding av følgende temakart, i prioritert rekkefølge: 
- villrein 
- viktige infrastrukturanlegg 
- kulturminner 
- råstoffutvinning 

 
Kart over disse temaene eksiterer allerede i eksterne kartløsninger. Det er derfor ikke 
behov for at Folldal kommune skal lage egne temakart. Link til eksterne kartløsninger 
gjøres tilgjengelig fra kommunens hjemmesider.  
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4. PRIORITERTE PLANER I PLANPERIODEN 2017-2020 
 

I henhold til Nasjonale forventninger til kommunalplanlegging og føringer gitt av 
Fylkesmannen i Hedmark, skal kommunene tilpasse planleggingen etter faktisk behov.  
Dette, sammen med nasjonale og regionale føringer, mål og strategier fra kommune 
planens samfunnsdel og utviklingstrekk og utfordringer fra kap. 2, er brukt som 
utgangspunkt i evalueringen av kommunens planer. 
 

4.1 PLANER SOM SKAL RULLERES/BEHANDLES ÅRLIG 
 
Dette er lovpålagte planer hvor det er krav om årlig rullering. Det er vurdert om planene kan 
slås sammen for å skape et enklere og mer oversiktlig planverk. Se for øvrig merknader i 
listen.  
 

Rådmann m/stab Merknad 

Økonomiplan/Virksomhetsplan Handlingsplan for folkehelse og idrett innlemmes i 

økonomiplanen. 

Årsbudsjett  

Årsmelding Inkl. oversikt over selskaper og interkommunalt 

engasjement. 

Kompetansehevingsplan Administrativ behandling. 

Handlingsplan for helse, miljø- 

og sikkerhetsarbeidet 

Administrativ behandling. 

 
 
Enhet for teknisk, landbruk 

og utvikling (TLU) 

Merknad 

Beredskapsplan Se også smittevernplan, plan for helsemessig og 

sosial beredskap og plan for IKT sikkerhet. 

 
 
 
Enhet for helse, rehabilitering 

og omsorg (HRO) 

Merknad 

Plan for helsemessig og sosial 

bedredskap 
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Enhet for oppvekst Merknad 

Virksomhetsplan for Folldal 

skole 

Administrativ behandling. 

Årsplan for barnehagen 

Årsplan for kulturskolen 

 

4.2 ØVRIGE PLANER – PRIORITERING AV PLANARBEIDET 
 
Med begrensede interne ressurser er det viktig med prioritering av planarbeidet. I 
tillegg til at planene skal lages skal de følges opp og også rulleres etter behov. De fleste 
av planene er direkte eller indirekte lovpålagte.  
 
Den enkelte enhet har vurdert planer innenfor sitt virksomhetsområde. Følgende 
strategi er lagt til grunn: 

• Er planen lovpålagt? 
• Er det fortsatt behov for planen?  
• Er det krav eller behov for revidering? 
• Er det behov for nye planer? 
• Tilgjengelige ressurser. 

 

 
I tabellen nedenfor er planarbeidet inndelt etter ansvarlige enheter. Flere av planene 
utarbeides på tvers av enhetene.  
 
    

Rådmann m/stab Vedtatt/ 

planperiode 

Merknad Prioritet 

Arbeidsgiverstrategi  Oppstart 2016. 2017 

Oversiktsdokument 

folkehelse 

2013-2015 Jfr. forskrift om folkehelse.  

Strategisk 

næringsplan 

2015 - 2020 

 

  

 

Reiselivsplan  Prosess pågår. Forventes vedtatt i 

løpet av 2016. 

 

  



 16

    

    

Enhet for service og 

kultur 

Vedtatt/ 

planperiode 

Merknad Prioritet 

IT-strategi  Prosess pågår. Forventes vedtatt i 

løpet av 2016. 

Felles for FARTT kommunene. 

 

Arkivplan 2009  2017 

Kulturbygg, idrett og 

fysisk aktivitet 

2007-2010 Kommunedelplan. Omfatter sti- og 

løypeplan. Del A vedtatt 

15.06.2016. Del B Forventes vedtatt 

i løpet av høst 2016.  

 

Informasjonsstrategi 2015   

 

    

Enhet for teknisk, 

landbruk og 

utvikling (TLU) 

Vedtatt/ 

planperiode 

Merknad Prioritet 

Kommuneplans 

samfunnsdel 

2010 - 2026   

Kommuneplanens 

arealdel 

2010 - 2026 Oppstart høst 2016 2017 

Handlingsplan for 

landbruket 

2010 – 2014 Felles planprosess med 

beitebruksplan. 

2017 

Beitebruksplan 2011 - 2015 Felles planprosess med 

handlingsplan for landbruket.  

2017 

 

Plan for seterområder 2015   

Hovedplan for 

vannforsyning 

1994 Ressurskartleggingsplaner, brukes 

som bakgrunn for annen 

planlegging. Interkommunalt 

samarbeid.  

2017 

Hovedplan for avløp 1994 2017 

Kommunedelplan for 

avfall og miljø  

2012 - 2017 Kommunedelplan vedtatt 2013.  

FIAS-kommunene. 
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Trafikksikkerhetsplan 2004 Kommunedelplan.  

Georessursplan for 

Folldal 

1992 Ressurskartlegging.  

Klima- og energiplan 2012 - 2022 Kommunedelplan, vedtatt 2013. 

Handlingsprogrammet skal 

revideres.   

2017 

 

Snøscooterløyper  Arbeidet igangsettes etter initiativ 

fra Snøscooter foreningen. Løypene 

skal inn i kommuneplanens 

arealdel. 

2017-2018 

Øvrige kommunale 

reguleringsplaner 

 Eksiterende boligfelt Grimsbu. 

Felles planprosess med boligfelt 

Dalholen. 

2017-2018 

Eksisterende boligfelt Dalholen. 

Felles planprosess med boligfelt 

Grimsbu. 

2017-2018 

Eksisterende boligfelt Folldal 

sentrum, Uregulerte områder.  

2018-2019 

Utvidelse boligfelt Krokhaug. 2019-2020 

Utvidelse boligfelt Folldal sentrum. 2019-2020 

Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

2011 Behov for revidering skal behandles 

i beredskapsrådet. 

 

    

Enhet for helse, 

rehabilitering og 

omsorg (HRO) 

Vedtatt/ 

planperiode 

Merknad Prioritet 

Helse- og 

omsorgspplan 

2011 Vedtatt 2011 ksak 33 /11 

Administrativt redigert i henhold til 

vedtak 2016 

2018 

Interkommunal 

rusmiddelpolitisk 

handlingsplan 

2008                             Knyttet til prosjekt 

Interkommunalt samarbeid. 

Planlagt ferdig 2016 
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Kommunal 

russmiddelpolitisk 

handlingsplan 

2011 Bør implenteres i helse- og 

omsorgsplan 

2017 

Plan for 

helsemessig og 

sosial beredskap 

2007 Påbegynt revidering i 2012 

Innarbeides som en del av 

beredskapsplan i 2016. 

 

Boligsosial 

handlingsplan 

2014 Komite 2 jobber med 

gjennomføring. 

 

   

 

 

Enhet for 

oppvekst 

Vedtatt/ 

planperiode 

Merknad Prioritet 

Skolepolitisk 

plattform 

2008 - 2011 De må gjøres nytt vedtak om 

revidering.  

2017-2018 

Sosial læreplan for 

Folldal skole 

 Blir vedtatt 2016.  

 


