Innspill framtidsverksted 22.10.2022
Bolyst og tilflytting
A) Hvor bør nye boliger bygges? Leie eller eie?
•
•
•
•

•

Bør ha muligheter til å bo både sentralt og spredt. Bør ha flere leiligheter i sentrum.
Primært i sentrum. Også mulighet ute i grendene. Bør være mulighet for både eie og leie.
Spredt boligbygging er et godt tilbud som bør bevares.
Boliger/leiligheter for utleie bør kanskje bygges der infrastruktur er etablert – sentrum. Sentrum
kan også være etablerte boligfelt. Tilflyttere er avhengig av å finne bolig på leiemarkedet. (Dette
tror vi er det mest vanlige.)
Hus er manko i Folldal – hjelp til å finne hus. Skal hus være hytter? Levende sentrum med
mulighet for å leie og eie sentralt + hus i bygdene.

B) Vil økonomiske virkemidler føre til at folk ønsker å bygge og bo i
Folldal?
•
•

C)
•
•
•
•

D)
•
•

Ja, men arbeidsplasser må skapes. Hvordan kan man lokke hit barnefamilier?
Ja. Viktig for å stimulere til bygging av egen bolig.

Hvilke kommunale møteplasser er viktigst for dere?
Alle møteplasser er viktige. De må brukes!
Alle er viktige, alt etter interesse og alder.
Åpningstider er viktig i forhold til hvilke folkegrupper tilbudet er rettet mot.
Felles møtested. Hvordan finner man alle de tingene som skjer?

Hva tenker dere om samlokalisering av skole og barnehage?
Positivt for økonomien, nødvendig med mindre barnekull. Yngre og eldre barn bør ha ulike
uteområder.
Hvis tilbudet blir bedre, er det greit.

Andre kommentarer om tema bolig:
•
•
•

Det er vanskelig å få tak i hus. Hus blir til “hytte”
Hvordan kan man lokke hit barnefamilier?
Kommunen mangler felles møtested.

Næringsliv
A)
•
•
•
•

Trenger Folldal en næringsutvikler?
Ja, det bør vi ha.
Må være kapasitet til å jobbe med det. En som er dedikert til saken. Kontaktpunkt.
Ja, men man kan samarbeide med nabokommuner. En stilling kan også kombineres.
Ja

B) Hva er viktigst: bosetting på flest mulig landbrukseiendommer eller
rasjonelle landbrukseiendommer med aktiv drift?
•
•
•
•
•

C)
•
•
•
•

Litt «Ole Brum» Begge deler. Kanskje burde det blitt gjennomført et jordskifte for å få en mer
rasjonell drift?
Deltidsbruk er viktig å bevare.
Viktigst med aktiv drift. Landbrukseiendommer kan være bolig, mens jorda leies ut.
Mange små bruk med bosetting er bra, men landbruket er viktig for Folldal.
Bosetting viktig.

Hvor bør ny industrilignende næringsvirksomhet lokaliseres?
Der det ligger i dag. Infrastruktur er etablert og fungerer godt.
I tilknytning til eksisterende område, men med mulighet for andre områder (f.eks. arealkrevende
industri).
Både og! Bør også kunne ha det spredt dersom forurensning er ivaretatt.
Bruke eksisterende.

D) Hva tenker dere om etablering av ny gruvedrift/mineralutvinning i
Folldal?
•
•
•
•
•

Vi tenker dette bør det åpnes for. Forholdet mellom fordeler og ulemper mener vi er at fordelene
er vesentlig større!
Ja!
Positiv!
Positiv
Mineralforekomstene på Geitryggen.

Nasjonalpark, villrein, kulturminner
A) Bør hensynet til villrein veie tyngst i saker der villreinens interesser
berøres?
•
•
•
•

Villreinens interesser bør alltid veie tungt ved framtidige «naturinngrep».
Bør ta hensyn til villreinen, men bruke sunn fornuft.
Må bruke skjønn i hvert enkelt tilfelle. Hensynet til bosetting og utvikling må veie tungt.
Reinen overbeskyttes! Hensynet til bosetting må være tungt.

B) Skal vi bruke nærheten til nasjonalparker og vernet natur i
kommunens omdømmebygging?
•
•
•
•

Vi må bruke nærheten til nasjonalpark-statusen positivt ifht. Reinstammen, anna vilt m.m.
Ja, som en av flere ting. Må ikke gå på bekostning av de lokale.
Vi må bruke det som et positivt moment i omdømmebyggingen.
Geoparker, UNESCO Geoparker. Folldal har spesielle forutsetninger

C) Bør det settes av mere ressurser til aktiviteter knyttet til
kulturminnene våre?
•
•
•
•

Ja absolutt. Med den nye kulturminneplanen er det et veldig godt utgangspunkt.
Ja! Ikke alle fangstgroper er kartlagt.
Ja det er viktig, ikke minst i forbindelse med gruvedrifta. Levende kultur. Kulturstier.
Gruvedrift, Bygdatunet, Vassaga etc. Kan brukes i profilering. Mange flotte kulturminner. Den
gamle malmvegen til Alvdal bør skiltes. Mer tilrettelegging med QR-kode. Seterdrift og kvinners
arbeidsplass – 200 bruk.

Andre kommentarer om nasjonalpark, villrein og kulturminner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Villreinen blir overbeskyttet
Hensyn til bosetting må veie tyngst
Aktivitetene bør være i dalføret
Man kan ikke utslette befolkningen p.g.a. villrein
Det bør etableres Geopark i Folldal
Gruvedrifta er dominerende. Det er mange andre kulturminner som er viktige.
Kulturminner i utmark er spennende for reiselivet.
Litteraturstier

Kommunen som service- og tjenesteorganisasjon
A)
•
•
•
•
•

B)
•
•
•
•

C)
•
•
•
•

Hvor foretrekker dere å finne informasjon fra kommunen?
Felles informasjonskanal
Fint med SMS varsling. Kunne vært fint med en folder el. i postkassa. «Henge seg på
menighetsbladet? Kommunens hjemmeside brukes!
Alle nevnte media er aktuelle, men Folldalsportalen må også brukes.
Viktig info på sms. Viktig med hjemmeside som fungerer. Facebook er en viktig kanal.
SMS varsling positivt. 700 kr for gratis info til alle innbyggere – «nei takk». Honnør til Kristins
infobrev.

Hvor viktig er det for dere å treffe saksbehandler fysisk?
Viktig å kunne treffe og prate med saksbehandler.
Vi trenger saksbehandler til stede i Folldal, byggesaker, etablering av nye næringer.
Viktig ved behov. Ved enkelte tjenester er det særs viktig å treffe saksbehandler fysisk.
Viktig.

Bør Folldal fortsatt være egen kommune?
Ja! Men fornuftig med samarbeid innen ulike fagområder.
Ja!
Ja!! Så lenge det er økonomisk mulig.
Interkommunalt samarbeid (Ja!). Viktig med nye arbeidsplasser. Viktig å beholde NAV etc.

Andre kommentarer til kommunen som tjenesteorganisasjon:
Folldalsportalen bør brukes

Visjon
a.
b.
c.
d.
e.

Lys i alle grender, folk i alle hus
Miljøkommune på Norges tak
Frisk og frodig fjellkommune
Kommunen bør ikke ha en visjon
Forslag:
▪ Nasjonalparkkommune på Norges tak
▪ Det gode liv i fjellkommunen Folldal
▪ Folldal midt i blinken!
▪ Folldal er toppen!
▪ Ja- kommune (fra nei)

