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1 Innledning 
Hensikten med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver som bør startes opp i 

denne kommunestyreperioden eller videreføres, for å legge til rette for ønsket utvikling. 

Planstrategien bidrar derved til å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal 

prioriteres. Planstrategi er altså ikke en plan, men en strategisk vurdering av hvilke planer 

kommunestyret vil ha for å møte kommunens utfordringer. 

Planstrategien skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres eller 

videreføres uten endringer. Herunder kan det også tas stilling til om det er behov for å igangsette 

arbeid med nye kommunedelplaner, og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

Denne planstrategien omfatter strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling basert på følgende 

utredninger: 

- Vurdering av gjeldene planer i 2020 og behovet for revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. 

- Utfordringsdokumentet som beskriver utviklingstrekk og utfordringer knyttet til 

samfunnsutvikling. 

Beskrivelsen av utviklingstrekk og utfordringer er tilpasset våre lokale forhold, og bygger på 

rapporterte data. Her beskrives overordnede føringer, status for Alvdal kommune som samfunn, 

status for Alvdal kommune som organisasjon, utviklingstrekk og framtidige utfordringer. 

Planstrategien er altså et verktøy for politisk prioritering av planoppgaver, og skal vedtas innen ett år 

etter at kommunestyret har trådt sammen. 

2 Kommunens plansystem 
Kommunen har mange planer og disse utarbeides etter ulikt lovverk. Felles er likevel at de skal sette 

politikk i system, og så ut i praksis gjennom ulike tiltak fastsatt i virksomhetsplan og økonomiplan. 

Figur 1 gir en oversikt over de vanligste kommunale planene. Figuren viser et gjennomgående 

plansystem, fra overordnet strategi til detaljplaner og ressursbruk. Pilene viser hvordan planene 

styrer og påvirker hverandre.
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Figur 1: Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet. Kilde: ”Veileder til kommunal 

planstrategi” Miljøverndirektoratet. 

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsverktøy og består av en arealdel og en 

samfunnsdel. Kommuneplanen kan etter behov detaljeres i form av kommunedelplaner eller andre 

tema eller reguleringsplaner. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revideres i samsvar med 

vedtatt planstrategi. 

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer og vedtar mål og strategier 

basert på visjon og verdier. Planen omfatter både kommunesamfunnet som helhet og kommunen 

som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for de ulike virksomhetenes planer. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i 2018. 

Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen. Mål og strategier fra samfunnsdelen 

skal legges til grunn for arealdelen. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, og gi 

bestemmelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Den angir både bruk og vern 

av arealer. Kommuneplanens arealdel omfatter planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. 

Kommuneplanens arealdel ble sist vedtatt i 2009. 

Kommunedelplaner kan utarbeides for enten areal eller temaområder. Kommunedelplaner skal 

følge opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, eller konkretisere arealbruken i et 

avgrenset geografisk område. Kommunedelplaner har samme juridiske status som kommuneplanen. 
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Virksomhetsplanen er en plan for gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, 

kommunedelplaner og eventuelt andre areal- og temaplaner. Virksomhetsplanen skal vise hva 

kommunen vil prioritere de fire neste budsjettårene for å nå kommuneplanens hovedmål. 

Virksomhetsplanen er et styringsverktøy for kommunens løpende virksomhet gjennom konkrete 

tiltak for de ulike tjenesteområdene. Tiltakene i virksomhetsplanen følges opp gjennom midler i 

økonomiplanen. 

Økonomiplanen inngår i virksomhetsplanen. Årsregnskap og årsmelding danner grunnlag for årlig 

revisjon av virksomhetsplanen. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår og 

revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen av kommuneplanen etter plan- og 

bygningsloven. 

Virksomhetsplan med økonomiplan skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

Årsbudsjettet følger opp økonomiplanen og konkretiserer denne og skal omfatte hele kommunens 

virksomhet. Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet revideres årlig, og 

budsjettet for det kommende kalenderår skal vedtas innen årets utgang. 

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres gjennom året, og anvendelsen 

av disse. Regnskap utarbeides for hvert kalenderår. 

Årsmeldingen skal legges fram samtidig med årsregnskapet, og er rådmannens redegjørelse for 

kommunens virksomhet det siste året. Årsmeldingen skal rapportere på prioriterte mål og tiltak som 

er satt i handlingsdelen. Den skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 

økonomiske stilling og resultatet av virksomheten. Det skal også redegjøres for andre forhold av 

vesentlig betydning, blant annet etisk standard og likestilling. 

Reguleringsplaner er en arealplan for et avgrenset område. Planene består av en planbeskrivelse, et 

arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske 

omgivelser. Reguleringsplan kan utformes som enten områderegulering eller detaljregulering, og kan 

utarbeides både av kommunen og av private. Hvor det skal utarbeides reguleringsplan, går normalt 

fram av kommuneplanens arealdel. For kommunale reguleringsplaner, angir planstrategien når slike 

skal utarbeides. 

Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukes for å gi områdevise avklaringer av 

arealbruken. Dette er nyttig når det er behov for å fastsette overordnede strukturer i områder som 

bygges ut gjennom små, private detaljreguleringer. 

Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et begrenset område, og er ofte knyttet til 

konkrete utbyggings-prosjekter. Utarbeides som oftest av private aktører. 

Temaplaner er planer som har som fellestrekk at de utarbeides etter annet lovverk enn plan- og 

bygningsloven. Dette kan være planer som er pålagt ved lov eller forskrift, planer som er viktige i 

planleggingen av de enkelte virksomheter eller planer som omhandler virksomhets-overgripende 

temaer. Disse planene kan, når det er ønskelig, utarbeides som kommunedelplaner. Temaplaner er 

ofte viktige i oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel, med konkretisering av mål og 

oppfølging med tiltak. Eksempler på slike planer er helseberedskapsplan (pålagt), miljøplan 

(sektorovergripende temaplan), plan for psykisk helse (fagplan) og hovedplan vannmiljø og avløp 

(langsiktig plan for virksomhetsområde). 
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3 Utviklingstrekk og utfordringer 
Det er utarbeidet et utfordringsdokument som peker på framtidige utfordringer og muligheter for 

Alvdal kommune. Formålet med dokumentet er å danne et bredt grunnlag for perspektiv og gode 

prosesser. Dokumentet er utformet med fokus på utfordringer og muligheter slik at det blir 

funksjonelt og anvendbart også i utarbeiding av overordnede planer. 

Utfordringsdokumentet har konkludert, ut fra innsamlet informasjon, at dette er kommunens 

utfordringer: 

 Opprettholde en positiv befolkningsutvikling for Alvdal.  

 Utvikle en robust befolkningsstruktur. 

 Skape et variert boligmarked i kommunen.  

 Ha universelt utformede boliger i tilknytning med dagligvare og kollektivknutepunkt. 

 Eldre kommunal boligmasse, uten universell utforming, og variasjon. 

 Stimulere til høyere utdanning for befolkningen.  

 Legge til rette for kompetansearbeidsplasser. 

 Videreføre kommunens gode sysselsettingsstatistikk. 

 Få innvandrere fra Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania 

utenom Australia og New Zealand, inn i arbeidslivet.  

 Få flere barn av innvandrerbakgrunn inn i barnehage. 

 Ha uformelle møteplasser/lokaler for barn og unge. 

 Holde inntektsnivået for de næringer som er viktige og særegne for Nord-Østerdalen på et 

tilfredsstillende nivå.  

 Etterstrebe å øke bruttoinntekten i kommunen i samsvar med fylkesnivået. 

 Skape utviklingsmuligheter for næringslivet. 

 Skape mulighet for pendling og hjemmekontor. 

 Utvikle landbruket og opprettholde produksjonen.  

 Sikre kulturlandskap i bygd og seterområde. 

 Heve hogstkvantumet og sikre lokal foredling. 

 Beholde og styrke Steia samtidig som sentrum ekspanderer til Steimosletta.  

 Ressursutnyttelse av kommunale og private anlegg, institusjoner og tilbud. 

 Være et attraktivt reisemål.  

 Vedlikeholde og utbedre reiselivsnæringen. 

 Øke antall gjestedøgn. 

 Definere kommunens rolle som samfunnsutvikler.   

Videre har sentrale myndigheter blant annet i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019-2023 eller i eget lovverk, gitt fokus til følgende områder; 

• Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling 

• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

• Bærekraftig areal- og transportutvikling 

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

Disse må også ivaretas på en funksjonell og god måte. 

Alvdal kommune har gjort følgende vedtak, i kommunestyremøte desember 2019: 

 Alvdal kommune har FN`s bærekraftsmål som grunnlag for sin planlegging av en bærekraftig 

samfunnsutvikling.  
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Dette legger føringer for kommunens egne planer. 

Kommuneplanen er et viktig styringsverktøys om skal gi klare politiske prioriteringer og avklare 

viktige områder for samfunnsutvikling samt bidra til å effektivisere tjenesteproduksjonen. For å 

kunne få dette til er det viktig å kunne ha en effektiv og funksjonell arbeidsfordeling mellom 

administrasjon og politikk blant annet gjennom et godt delegeringsreglement. 

4 Planoppgaver i perioden 2020-2023 
Her følger en gjennomgang av kommunens planer, med en vurdering av behovet for revisjon av 

eksisterende planer og innføring av nye planer. 

4.1 Kommune(del)planer 

4.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel, 2018 
Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet for Alvdalssamfunnet og skal 

angi prioriteringer slik at det blir enklere å se hva som er behovet for oppfølgende planer. 

Samfunnsdelen skal følges opp med delplaner/temaplaner for de prioriterte satsingsområdene. 

I samfunnsdelen er kommunestyrets overordnede mål og satsningsområder fastlagt, og det er pekt 

på strategier for å nå målene. 

Samfunnsdelen gir retninger gjennom visjon, verdier, mål og strategier. I hovedsak står denne planen 

seg godt. Det synes ikke riktig å prioritere revidering av planen i kommende 4-års periode. 

Fremdrift: Planen revideres ikke denne perioden.  

4.1.2 Kommuneplanens arealdel, 2008  
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy for utvikling og arealbruk for 

kommunen som helhet. Dette skal sees i et perspektiv der den økonomiske, sosiale og kulturelle 

utviklingen samordnes. Kommuneplanens arealdel dekker hele kommunens arealer bortsett fra i 

Alvdal tettsted og ved Savalen, som har egne del-planer. 

Arealdelen i Alvdal kommune ble sist vedtatt i 2008 og består av store utmarksarealer. Hovedfokus i 

planen fra 2008 var utmark og hytteutvikling.  

Revisjon med fokus på hyttebygging var planlagt, men ikke gjennomført, med oppstart i 2018. 

Planen er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov noe som skaper noen tolkningsutfordringer i 

forhold til byggesaksregler og praksis. 

Revisjonen vil ha hovedfokus på nye næringsarealer. 

Fremdrift: Planen bør revideres med oppstart høsten 2021 og vedtak høsten 2022. 

4.1.3 Kommunedelplan for Alvdal tettsted, 2011-2014 (2020)  
Alvdal tettsted er et attraktivt bygdesenter både for bosetting og etablering av arbeidsplasser. Planen 

styrker Steia handelssentrum gjennom tilrettelegging for handel, service, boområder og 

fritidsaktiviteter. Aksen Grindegga – Steia – Steimosletta (det sentrumsnære området) er styrket 

gjennom helhetlige grep med hensyn til etablering og kommunikasjon. 

Planen er ikke i samsvar med samfunnsdelen i at den legger opp til at sentrumsutviklingen skal 

foregå på Steia, og detaljvare ikke tillates på Steimosletta. Endringene som følger av samfunnsdelen 

følges derimot opp av reguleringsplanene for Steia og Steimosletta. 
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Fremdrift: Prioriteres ikke i denne perioden. 

4.1.4 Kommunedelplan for Savalen, Alvdal og Tynset, 2014-2017 (2025)  
Savalen er en viktig turistdestinasjon og planen skal bidra til en helhetlig og langsiktig forvaltning av 

området gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensen og mellom ulike aktører i området. Målet 

var å kartlegge ressurser og kvaliteter, og bidra til bevisstgjøring om stedets lokale tradisjon, særpreg 

og identitet, samt legge overordnede mål og rammer for utvikling av området rundt Savalen. 

Planen er av nyere dato og med lite press på Alvdalsiden. 

Fremdrift: Oppstart våren 2021 og vedtak våren 2022. 

4.1.5 Kommunedelplan for Klima og energi, 2010-2020 
Det er bred politisk enighet om at det kreves handling for å hindre økt global oppvarming. 

Kommunene har en viktig rolle for at Norge skal kunne nå sine mål, og er oppfordret til å lage egne 

klimaplaner for å styre samfunnsutviklingen i en retning som forebygger klimaendring og 

miljøødeleggelser. 

Planen består av en statusdel som beskriver utslipp av klimagasser, energiforbruk og tilgang på lokale 

fornybare ressurser. Planen definerer mål for reduksjon av klimagassutslippene, og handlingsplan 

som viser prioriterte tiltak, ansvarlig for gjennomføring, kostnad og tidsrammer. 

Det skal utarbeides en interkommunal plan for Klima og energi for Os, Tolga, Rendalen, Tynset, 

Alvdal og Folldal. Det vil startes opp med et forprosjekt til planarbeidet høsten 2020. 

Fremdrift: Ny interkommunal plan for temaet startes opp våren 2021, med vedtak høsten 2022. 

4.1.6 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet, 2019 
Kommunen skal tilrettelegge for trafikksikkerhet og effektivitet i trafikkavviklingen for å unngå 

trafikkulykker. Gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid skal trafikken gjøres sikrere for 

alle trafikantgrupper. 

Formålet med kommunedelplanen er å sette innsats for trafikksikkerhet på dagsorden. Planen skal 

være et verktøy for kommunens arbeid. Det skal jobbes forebyggende på en planmessig og målrettet 

måte. Det innebærer å konkretisere innsatsen og prioritere arbeidet med trafikksikkerhetsarbeid. 

Fremdrift: Revidering av planen startes opp høsten 2023. 

4.1.7 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Alvdal og Tynset kommuner, 

2017-2021 
Et nærmiljø preget av historisk dybde, nærhet til naturen og et mangfold av kulturminner skaper et 

godt grunnlag for lokal stedstilhørighet, historisk identitet, opplevelser, trygghet og trivsel. For å 

oppnå dette er det viktig med god og langsiktig planlegging for kulturminneforvaltningen. 

Planen skal legge føringer for forvaltningen og dermed forenkle saksbehandling. I planen er det tre 

vernekategorier: Kategori 1 er bevaringsverdig på nasjonalt/regionalt nivå, 2 er bevaringsverdig på 

regionalt/lokalt nivå og 3 er bevaringsverdig på lokalt nivå. Hvert nivå har egne 

bestemmelser/retningslinjer for håndtering.   

Planen bør revideres da det er oppdaget flere feil i planen, blant annet henvisninger til 

bygningsnummer og kommunenummer. 

Fremdrift: Revidering av planen startes opp våren 2021, vedtak høsten 2021.  
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4.1.8 Kommunedelplan for avfall og miljø, Holtålen, Røros, Os Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, 

Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner, 2019-2025 
Planen fastsetter følgende delmål for perioden 2019-2025: 

 En region uten forsøpling i vassdrag, inn- og utmark 

 Halvere mengden restavfall fra husholdninger og hytter i Fjellregionen 

 65% materialgjenvinning innen 2025 

 Redusere utslipp av CO2 fra egne kjøretøy og maskiner 

 Topp 10 i landet på brukertilfredshet 

 Renovasjonsgebyr på linje med landsgjennomsnittet 

For å nå målene må det innføres kildesortering og separat innsamling av matavfall. Maskinell 

ettersortering av restavfall vurderes også, for å ta ut mest mulig gjenvinnbare materialer fra 

restavfallet før det sendes til forbrenning med energigjenvinning. 

Fremdrift: Prioriteres ikke i denne perioden. 

4.2 Interkommunale planer 

4.2.1 Veteranplan for Nord-Østerdalen 
Det utarbeides en veteranplan for Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal. Målet med planen 

er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene i regionen. 

Fremdrift: Høring våren 2020, med vedtak høsten 2020. 

4.2.2 Geodataplan for NØGIS 
Planen er et styringsdokument for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os som 

ligger til grunn for handlingsplanen. Den skal gi politikere bedre innsikt og bedre beslutningsgrunnlag, 

og bidra til å synliggjøre bredden i samarbeidet og hvilket utviklingspotensial som ligger innenfor 

geodata. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2020 og vedtak våren 2021. 

4.3 Prioriterte strategiske planer for Alvdal kommune 

4.3.1 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse 
Alvdal kommune mangler en Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette er påpekt ved 2 tilsyn 

ført som avvik. Helhetlig ROS er et viktig grunnlag og verktøy i arbeidet med alt planarbeid, herunder 

også kommunens beredskapsplaner. Det er jobbet med helhetlig ROS over lang tid, i praksis var 

denne klar for sluttbehandling i kommunestyret når Korona-pandemien kom over oss.  

Med pandemien kommer det også mye læring som må tas med i sluttbehandlingen. 

 Fremdrift: Vedtak høsten 2020. 

4.3.2 Strategisk plan for helse- og omsorgstjenesten  
Hensikten med planen er å kartlegge utfordringer i dag og i årene som kommer. Planen skal gjennom 

visjoner og mål vise retning og strategier for ønsket utvikling av tjenestene. Planen inkluderer 

kurative tjenester, rehabilitering, pleie og omsorg, helsefremmende og forebyggende tjenester og 

«Leve hele livet reformen- en kvalitetsreform for eldre» vil være førende.  

Fremdrift: Oppstart våren 2021. Vedtak våren 2022.  
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4.3.3 Rehabiliteringsplan, fagplan 

Planen har som mål å beskrive prioriteringer og framtidig utvikling av tilbud og kompetanse til 

rehabilitering som skal favne alle innen kommunen fra fødsel til livets slutt. 

Habilitering/rehabilitering kan være både en prosess hos brukeren og en tilrettelegging/tilpassing av 

nærmiljøet. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2021 og vedtak høsten 2022. 

4.3.4 Demensplan, 2016-2020, fagplan 
Målet for kommunens arbeid med mennesker som har demens, er at de skal tilbys en helhetlig 

sammenhengende kjede av tjenester; fra hjemmebaserte tjenester i demenssykdommens startfase 

til behandling i institusjon ved alvorlig grad av demens. Godt kvalifiserte ansatte skal ha et tverrfaglig 

fokus i arbeidet overfor mennesker med demens. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2021 og vedtak høsten 2022. 

4.3.5 Overordnet beredskapsplan med tilhørende del-/fagplaner 
Kommunens overordnede beredskapsplan med delplaner gjennomgås og revideres årlig. For å sikre 

dette ligger dette inne i kommunens styrings og kvalitetssystemer med årshjul. 

 Fremdrift: Rulleres årlig i vårhalvåret. Ikke politisk prosess eller vedtak. 

4.3.6 Helseberedskapsplan, del-/fagplan 
Planen skal bidra til å sikre forsvarlig håndtering innen kommunens ansvarsområde ved akutte og 

ekstraordinære situasjoner som har eller kan få betydning for befolkningens helse og/eller 

helsevesenets funksjonsdyktighet.  

Planen er en delplan av beredskapsplanen og rulleres årlig. Full revisjon skal gjennomføres i 

perioden. 

Fremdrift: Planen skal utarbeides. Oppstart våren 2021 og vedtak høsten 2021. 

4.3.7 Beredskapsplan for smittevern, del-/fagplan 
Planen skal beskrive arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer for kommunens helsetjeneste. 

Beskrivelsen skal omfatte de tiltak og tjenester kommunen har for å forebygge smittsomme 

sykdommer og motvirke at de blir overført, både i det daglige rutinearbeidet og i 

beredskapssituasjoner. 

Planen er en delplan av beredskapsplanen og rulleres årlig. Full revisjon skal gjennomføres i 

perioden. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2020 og vedtak våren 2021.  

4.3.8 Beredskapsplan for Pandemisk influensa, del-/fagplan 
Pandemiplanen er en del av kommunens smittevernplan og skal bidra til å: 

 Forebygge og begrense smittespredning 

 Redusere sykelighet og død 

 Behandle og pleie et større antall syke og døende hjemme og i institusjon 

 Opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i alle enheter i kommunen, selv ved høyt 

sykefravær 

 Gi fortløpende kunnskapsbasert og samordnet informasjon til kommunehelsetjenesten, 

andre sektorer, regionale og sentrale myndigheter, publikum og media 
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Planen er en delplan av beredskapsplanen og rulleres årlig. Full revisjon skal gjennomføres i 

perioden. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2020 og vedtak våren 2021. 

4.3.9 Strategisk plan for oppvekst  
En oppvekstplan er et redskap for kommunen for å sikre at barn og unge skal få en så god oppvekst 

som mulig. Kommunens arbeid med barn og unges oppvekst er viktig for barn og unges hverdag her 

og nå, samt med tanke på samfunn og framtid. 

Det er ønske om å få bedre oversikt over barnas oppvekst, og at man sammen kan bevege seg i lik 

retning for barn og unges beste. 

Fremdrift: Har hatt oppstart i 2019. Høring og vedtak høsten 2020. 

4.3.10 Plan for mottak, bosetting og integrering av innvandrere 
Planen skal inneholde en felles strategi for kommunens arbeid med integrering. Gjennom integrering 

ønsker man å nå målet om likestilling gjennom like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse for 

alle uansett opprinnelse. 

Fremdrift: Oppstart våren 2021 og vedtak høsten 2021. 

4.3.11 Boligsosial handlingsplan, fagplan 

Hensikten med Boligsosial handlingsplan er å skaffe økt kunnskap om det samlede boligbehovet til 

vanskeligstilte i kommunen, samordne ressurser, gi en oversikt over statlige virkemidler, bedre 

utnyttelsen av den kommunale boligmassen og komme med forslag til konkrete tiltak som kan 

realiseres i planperioden. 

Fremdrift: Vedtak av plan våren 2020. 

4.3.12 Plan for idrett og fysisk aktivitet, fagplan 

Planen danner grunnlaget for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Det 

legges vekt på at friluftsliv, idrett, musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode arbeidsforhold 

med basis i frivillig innsats, at det stimuleres til massedeltakelse, og at dette virker forebyggende på 

både fysisk og psykisk helse.  

Planen prioriterer også å opprettholde nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet og hverdagsfunksjoner slik 

at flere velger aktiv transport som å gå, sykle eller sparke.  

Fremdrift: Oppstart våren 2022 og vedtak høsten 2022. 

4.3.13 Plan for friluftsliv, fagplan 
Planen skal identifisere og legge føringer for å opprettholde friluftsområder. Den vil være viktig som 

grunnlag for saksbehandling og arealplaner. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2020 og vedtak høsten 2021.  

4.3.14 Arbeidsgiverpolitikk 
Arbeidsgiverpolitikk handler om de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og 

praktiserer overfor medarbeiderne i det daglige. 

Fremdrift: Vedtak våren 2020. 
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4.3.15 Strategisk plan for rekrutering og kompetanseutvikling, fagplan 
Planen er et viktig styringsdokument for å sikre en framtidsrettet og planmessig utvikling av 

personalet ut fra kommunens oppgaver og mål. Kommunene opplever økte krav om kvalitet, service 

og effektivitet. Dette krever tydelig fokus på utvikling av de tilsattes kompetanse, og systematisk 

arbeid med rekruttering.  

Fremdrift: Oppstart og vedtak høsten 2021 . 

4.3.16 Hovedplan for vann og avløp 
Planen er kommunens overordnede strategidokument for å møte morgendagens utfordringer med 

tanke på å levere nok, godt og sikkert vann, og sørge for at spillvann og overvann håndteres og 

renses effektivt slik at det ikke medfører ulemper. Den omhandler drikkevannskilder, vannverk for 

drikkevann, transportsystemet for drikkevann til forbruker, transportsystem for avløpsvann, 

renseanlegg for avløpsvann og overvannshåndtering.  

Fremdrift: Oppstart høsten 2020 og vedtak høsten 2021. 

4.3.17 Frivillighetsplan 
Formålet med planen vil være å gi en oversikt over dagens frivillighetsarbeid, hvilke 

behov/muligheter kommunen har for å bruke frivillige, og hvordan tilrettelegge for/ stimulere til 

frivillighetsarbeid i kommunen. 

Fremdrift: Oppstart våren 2021 og vedtak våren 2022. 

4.4 Reguleringsplaner 

4.4.1 Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205 Del 3 (kommunal plan) 
Formålet med planen er å legge til rette for videre utvikling av Steia som handelssentrum. Steia skal 

styrkes gjennom handel, service, boområder og fritidsaktiviteter. Det historiske, moderne og 

funksjonelle skal kombineres slik at bygdesenteret blir attraktivt og komplementært sett i en regional 

sammenheng. 

Planen omfatter 208 dekar. 
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Fremdrift: Vedtak våren 2020. 

4.4.2 Detaljregulering for Steimosletta, Plan-ID 201804 (kommunal plan) 
Formålet med planen er å åpne for detaljvarehandel på allerede regulerte arealer, samt vurdere 

adkomstplassering. 

Planen omfatter 110 dekar. 

 

Fremdrift: Vedtak høsten 2020. 

4.4.3 Områderegulering for Paureng, Plan-ID 202001 (kommunal plan) 
Formålet med planen er å regulere eksisterende næringsareal, og inkludere en utvidelse for å 

tilrettelegge til næring i tilknytning til Rv. 3. 

Planens avgrensning fastsettes under planoppstart/varsling. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2020 og vedtak høsten 2021. 

4.4.4 Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend, plan-ID 201503 (privat plan) 
Hensikten med planen er å legge til rette for inntil 120 nye hyttetomter og en mindre 

fiskedam/badeplass. 

Planen omfatter 896 dekar. 
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Fremdrift: Vedtak høsten 2020. 

4.4.5 Detaljregulering for Kvennbekkhellinga boligområde og Piperud hyttegrend, plan-ID 

201901 (privat plan) 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av sentrumsnær bolig- og fritidsbebyggelse. 

Planen omfatter 887 dekar. 
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Fremdrift: Oppstart våren 2020, vedtak våren 2021. 

4.4.6 Detaljregulering for Alvdal vannverk, Gulløymoen, Plan-ID 201602 (kommunal plan) 
Formålet med planen er å endre reguleringen for området (gjeldende plan-ID R18) for å gi mulighet 

for forebyggende tiltak i elva ved vannverket. 

Planens avgrensning fastsettes under planoppstart/varsling. 

Fremdrift: Oppstart våren 2021. Vedtak våren 2022. 

4.4.7 Detaljregulering for Alvdal Skurlag, plan-ID 202002 (privat plan) 
Formålet med planen er å videreutvikle eiendommene til Alvdal Skurlag som næringsformål i samråd 

med naboeiendommene, samt å få en ryddig eiendomsstruktur og sikre grenser. 

Planen omfatter 205 dekar. 
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Fremdrift: Oppstart våren 2020 og vedtak våren 2021. 

4.4.8 Endring etter forenklet prosess av plassen industriområde (kommunal plan) 
Det er to endringer av plassen industriområde startet opp etter forenklet prosess. En endring av 

barnehagen fra barnehage-formål til forretning/kontor/industri og en endring av byggegrenser for 

industriarealer i området. 

Fremdrift: Vedtak våren 2020. 

4.4.9 Reguleringsplan for masseuttak i Folla-vassdraget (kommunal plan) 
Det knytter seg mange og ulike brukerinteresser til Folla-vassdraget, og i mange tilfeller er 

interessene uforenlige. Vern av rødlistebillen elvesandjeger kan ikke forenes med uttak av elvegrus 

og bygging av flomanlegg. Planens mål er å avgrense plassering og mengde for uttak av masser, samt 

ivareta elvesandjegeren. 

Planens avgrensning fastsettes under planoppstart/varsling. 

Fremdrift: Oppstart våren 2022 og vedtak våren 2023. 

4.4.10 Detaljregulering for Tronsvangan, plan-ID 202003 (privat plan) 
Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse på Tronsvangan.  

Planens avgrensning fastsettes under planoppstart/varsling. 

Fremdrift: Oppstart høsten 2020 og vedtak høsten 2021.  
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  Tabelloversikt: Kommunal planstrategi 2020-2023 
Ansvarlig Plantype og navn Vår 

20 
Høst 
20 

Vår 
21 

Høst 
21 

Vår 
22 

Høst 
22 

Vår 
23 

Høst 
23 

Kommune(del)planer 

PBG 
Kommuneplanens 
samfunnsdel 

        

PBG Kommuneplanens arealdel    
Opp-
start 

X  
Ved-
tak  

  

PBG Kommunedelplan Savalen   
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

   

RM 
Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 

       
Opp-
start 

Interkommunale planer 

LM 
Klima og energiplan for Os, 
Tolga, Rendalen, Tynset, 
Alvdal og Folldal 

  
Opp-
start 

X X 
Ved-
tak 

  

KULT 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer, for Alvdal og 
Tynset 

  
Opp-
start 

Ved- 
tak 

    

RM 
Veteranplan for Nord-
Østerdalen 

X 
Ved-
tak 

      

PBG Geodataplan for NØGIS 
 
 
 

Opp-
start 

Ved-
tak 

     

Strategiske planer 

RM 
Helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse 

X 
Ved-
tak 

      

PRO 
Strategisk plan for Helse- og 
omsorgstjenesten 

  
Opp- 
start 

X 
Ved-
tak 

   

PRO 
Rehabiliteringsplan - 
handlingsplan 

   
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

  

PRO Demensplan - handlingsplan    
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

  

RM 
Overordnet beredskapsplan 
med tilhørende delplaner 

X  X  X  X  

PRO 
Helseberedskapsplan - 
handlingsplan 

  
Opp-
start 

Ved-
tak 

    

PRO 
Beredskapsplan for 
smittevern 

 
Opp-
start 

Ved-
tak 

     

PRO 
Beredskapsplan for 
Pandemisk influensa 

 
Opp-
start 

Ved-
tak 

     

RM Strategisk plan for oppvekst  X 
Ved- 
tak 

      

RM 
Plan for mottak, bosetting 
og integrering av 
innvandrere 

  
Opp-
start 

Ved-
tak 

    

RM Boligsosial Handlingsplan 
Ved-
tak 
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Ansvarlig Plantype og navn Vår 
20 

Høst 
20 

Vår 
21 

Høst 
21 

Vår 
22 

Høst 
22 

Vår 
23 

Høst 
23 

KULT 
Plan for idrett og fysisk 
aktivitet 

    
Opp-
start 

Ved-
tak 

  

KULT Plan for friluftsliv  
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

    

PERS Arbeidsgiverstrategi 
Ved-
tak 

       

PERS 
Strategisk plan for 
rekrutering og 
kompetanseutvikling 

 
 
 

 

Opp-
start 

 
Ved-
tak 

    

TEK Hovedplan for vann og avløp  
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

    

RM Frivillighetsplan   
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

   

Reguleringsplaner 

PBG 
Detaljregulering for Alvdal 
sentrum - Steia vest, Plan-ID 
201205 Del 3 

Ved- 
tak 

       

PBG 
Detaljregulering for 
Steimosletta, Plan-ID 
201804 

X 
Ved-
tak 

      

PBG 
Områderegulering for 
Paureng industriområde, 
Plan-ID 202001 

 
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

    

PBG 
Detaljregulering for 
Sjulhusvangen hyttegrend, 
Plan-ID 201503 

X 
Ved-
tak 

      

PBG 

Detaljregulering for 
Kvennbekkhellinga 
boligområde og Piperud 
hyttegrend, Plan-ID 201902 

Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

     

PBG 
Detaljregulering for Alvdal 
vannverk, Gulløymoen, Plan-
ID 201602 

  
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

   

PBG 
Detaljregulering for Alvdal 
Skurlag, Plan-ID 202002 

Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

     

PBG 
Mindre endringer etter 
forenklet prosess for – 
Plassen industriområde 

Ved-
tak 

       

PBG 
Reguleringsplan for 
masseuttak i Folla-
vassdraget 

    
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 

 

PBG 
Detaljregulering for 
Tronsvangan, Plan-ID 
202003 

 
Opp-
start 

X 
Ved-
tak 
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RR = Regionrådet. 

AS = Aksjeselskap. 

IKS = Interkommunalt selskap. 

RM = Rådmann. 

PERS= Personalavd. 

PBG= Tjenesteområde Plan, byggesak og geodata. 

TEK= Tekniske tjenester. 

PRO = Pleie, rehabilitering og omsorg. 

KULT = Kulturtjenesten. 

LM= Landbruk og miljø. 

 


