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Forord
Forord
F
Kommuneplanener et overordnetstrategiskstyringsdokument
somfølgesopp i kommunensøvrigeplanerog
styringssystemer.Gjennomkommuneplanensier
kommunestyretnoe om hvilkeutviklingslinjerdet vil arbeide
etter. Kommuneplanens
arealdeler kommunestyrets
virkemiddelfor å styre den langsiktigefysiske
samfunnsutviklingen.
KommuneplanengjelderAlvdalsom
geografiskområde.
Forrigekommuneplanvar fra 2008. H ovedtrekkenei denne
planengjelderfortsatt. Men i kommuneplanfor 2018til 2030
er det lagt vekt på oppdateringog tydeliggjøringav strategieri
forhold til utfordringersomAlvdal-samfunnetstår overfor.
Viderehar oppryddingog tilpassingtil kommunensøvrigeplan, rapporterings-og styringssystemer
vært en viktig faktor.
Kommuneplanenfra 2008har vært det viktigsteunderlaget for
rulleringsarbeidet,men den nye kommuneplanentar ogsåopp
i segarbeidetfra planstrategiog andre planerfor Alvdalog
fylkesplanfor Hedmark.
Denførste delenav kommuneplanensgenerelledel omhandler
visjonenefor Alvdalkommuneog de strategienevi t ror at best
vil ta ossi ønsketretning.Denandredelenvisergrunnlagetfor
den første delen,og inneholderde viktigsteutfordringeneog
muligheteneAlvdalkommunestår overfor i planperioden.

----------------------------------------------JohnnyHagen
ordfører

Kommunestyrets
vedtak, sak 33/18:
Forslagtil kommuneplanensSamfunnsdel,
mot 2030godkjennesi
medholdav plan-og
bygningslovens
kap. 11,
med vedtatte endringer.
Kommuneplanens
visjon
og verdier,mål,
strategierog satsningsområderleggestil
grunn for virksomhetsplan, sektorplanerog
andrekommunale
planer.
Kommuneplanens
handlingsdelutarbeides
årlig i form av en
handlingsplan,der også
økonomiplanog årsbudsjettinnarbeidesi
henholdtil plan- og
bygningslovens
§11-1.
Det startesen utredning
somkartleggerhva som
faktiskmå gjøresav
tilrettelegging(økonomiskog planmessig)fra
kommunenssidefor å
skapeutviklingsmuligheteri område
Steia- Kvennbekkdalen.
Dette prioriteresi pågåendearbeidmed
reguleringsplanog i
økonomiplanfor 2019–
2022.Dette for å sikre
at kommunenkan tilby
næringslivetarealer
somer attraktive nok til
at eksisterende
næringsvirksomhet
kan
videreutvikles,samt at
ny og konkurransedyktig virksomhetkan
etableres.
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Sammendrag
Kommuneplanenviserkommunestyretsvisjoner,
verdier og satsningsområderfor utvikling av Alvdal
kommune.Kommuneplanenslangsiktigedel bestårav
denne samfunnsdelenog en arealdel.I samfunnsdelen
er kommunestyretsoverordnamål og
satsningsområderfastlagt og det er pekt på strategier
for å nå dissemålene.Dissemåleneog strategieneskal
leggestil grunn for videre tiltak og økonomiske
prioriteringer i handlingsplanog budsjett. Arealdelen
behandlesi egenplanprosess.
Samfunnsdelener byggetopp omkringto konkrete
målsettinger(slik vil vi ha det): Det godeliv og
Bærekraft,basertpå våre verdier; Respekt,
Medvirkningog Lojalitet. Til målsettingeneer det angitt
strategier(slik gjør vi det). Videreer det angitt fire
spesiellesatsningsområder;Næringsutvikling,
Sentrumsutvikling,Folkehelseog
Omstillingskompetanse
som skalgis særlig
oppmerksomhetog ressurseri kommendeplanperiode
for å nå de overordnedemålene.
Satsingsområdene
er knyttet til kommunensvisjon
Sammenfor Alvdalog de utfordringeneog langsiktige
hovedprioriteringenekommunestyretmener er viktig
de kommendeårene.For satsingsområdene
må det
utarbeidesegnefag- og temaplanerog kvitteres ut i
handlingsdelmed økonomiplan.Kommuneplanens
samfunnsdeltas opp til vurderingav nytt
kommunestyrehvert fjerde år gjennomkommunal
planstrategi.Kommuneplanenssamfunnsdelskalvære
på overordnet nivå og ikke inneholdekonkretetilta k.

Vår visjoner:
- Sammenfor Alvdal

Våremålsettinger
er:
- Det godeliv
- Bærekraft

Våreverdier er:
-Respekt
-Medvirkning
- Lojalitet

Tiltakenemå utviklesgjennomegnefag- og
temaplaner,kostnadsberegnes
og innarbeidesi
handlingsdeleni budsjett og økonomiplan.
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Styrkenåværenderolle i det regionalearbeidsmarke
det,
med videreutviklingav arbeidsplasser
innenfor
næringsmiddelindustri
og treforedling.
Økeproduksjoneninnenfor tradisjoneltlandbrukog nye
produksjoner,der mjølkeproduksjonfortsatt skalvære
bærebjelken.
Oppmuntretil kreativitet, initiativ og ideer - blant annet til
utviklingav andreog nye typer arbeidsplasser.
Leggetil rette for å utvikle nye tilleggsnæringer,for
eksempelinnenfor opplevelsesturisme
og reiseliv.
Tydeliggjørelandbruketsbetydningmed tankepå å
opprettholdekulturlandskapog lokal identitet.
Ha tilstrekkeligtilgangpå boligereller boligtomter som
dekkeralle typer boligbehov.Godeog varierte bomuligheterskaltydeliggjøressomet fortrinn.
Ha en kommunaltjenesteytingsomgir goderammerfor
bosettingog ytterligere vekst.
StyrkeSteiasomsentrumsområdemed flere boenheterog
forretningsvirksomhet.
Ha et trygt lokalsamfunn,somvidereutviklesog styrkes.
Ha et rikt og allsidigorganisasjonsliv
der det leggesvekt på
at alle kan delta.
Værekjent for god folkehelse,kultur og idrett.
Kommunaletjenesterskalværekjente og tilgjengelige når
du trenger dem. Fullbehovsdekningmed god nok standard
skalprioriteresfør standardheving.
Åpen,profesjonellog serviceinnstiltorganisasjon.
Utvikletjenestenemed utgangspunkti brukernesbehov og
samfunnetskrav.
Aktivt forebyggekriser,uønskedehendelserog kriminalitet
og ha tilstrekkeligberedskap.
I samarbeidmed andreaktørerdrive aktivt tilflytt ings-og
rekrutteringsarbeid.
Aktivt jobbe med inkluderingog integrering.

Sli ser vi at vi l

Kritis e
s sessa torer
Vi må lykkesi å:
- Videreutvikleen
kultur for toleranseog
åpenhetsomgjør at vi
forløseruutnyttet
tverrfagligkompetanse.
- Kommefram til en
omforent avklaringav
hva somliggeri «god
nok standard»som
aksepteresav både
brukere,folkevalgteog
ansatte.
- Skapeen kultur der
ansattetar ansvarfor
kommunenshelhetlige
tilbud.

es

Alvdalvil få en moderat og jevn stigningi folketallet,
tilsvarende0,5 % pr. år som utgjør ca. 12 innbyggere pr. år.
Alvdalvil oppleveen økningi antall arbeidsplasse
r og
fortsatt ha et allsidignæringslivmed god tilgangpå jobb ti l
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den andre når en i familien får jobbtilbud og vurderer å
flytte hit. Kommunenvil ha etablert egnelærlingplasserog
praksisplasser.
Vi vil ha et levendesentrum på Steiamed variert botilbud
med god kvalitet, som er en viktig ressursi forhold til
tilflytting, etableringog trivsel.
Vi vil ha et koordinert lavterskeltilbudfor fritid saktiviteter i
samspilletmellom barneskoleog frivillig organiserte
fritidsaktiviteter etter skoletid.Dette vil frigjøre mer fritid
for barnaog lette hverdagenfor de voksne.
Det vil finnestilgjengeligutbyggingsareal,hensiktsmessig
trafikkavviklingog annen,nødvendiginfrastruktur. Vi vil
oppleveat naturressurserog arealutnyttes mer effektivt.
Alle vil ha tilgangtil kultur- og fritidsaktiviteter som bidrar
til trivsel og til å utvikle ferdigheterog god folkehelse.De
frivillige organisasjonenevil spille en viktig rolle i
samfunnslivetgenerelt.
Systematiskebruker- og innbyggerundersøkelser
viser at
innbyggerei hovedsaker fornøydemed tjenestetilbudet
som kommunengir, og at brukernei hovedsaker fornøyde
med den tjenestende får. Innbyggere,politikere og ansatte
er stolte over Alvdalkommunestjenestetilbudog det vi får
til. Rapportervil viseat Nord-Østerdalskommunene
og
Alvdalscorerhøyestpå trivsel og levekåri Innlandet.
Antall personersom mottar sosialhjelp reduseres.Andelen
langtidsledigevil fortsatt væresvært lav. Det blir mindre
kriminalitet. Kommunenoppleverfærre uønskede
hendelser,og når de skjerer det beredskapog ressurser til
å håndteredissepå forsvarligvis.
Elevundersøkelser
vil vise høy trivsel, noe som gir grunnlag
for god læring.

Kritis e
s sessa torer
- Kommunensom
organisasjonog dens
innbyggeremå evneå
omstille segslik at
morgendagens
utfordringer blir
overkommeligeog et
gode.

-Kommunikasjoner en
hovednøkkel.
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Forvaltekommunensressurserpå en bærekraftigmåte,
slik at ogsåframtidensgenerasjonersikresmuligheter.
Leggeforholdenetil rette slik at alle innbyggerekan
benytte egneressurser,oppleveuavhengighetog bidra til
fellesskapet.
Leggetil rette for mest mulig lokal verdiskapning.
Unngåat utviklingbidrar til økt forurensning.
Avgjørelserog valgsomhar betydningfor hvordannaturog ressursgrunnlaget
i Alvdalforvaltes,skalbaseres på
langsiktighet,helhetstenkningog kunnskap,herunder
miljø- og klimahensyn.
Alvdalskalta et særligforvaltningsansvar
for
villreinstammeni AlvdalVestfjell.I leve-og
influensområdetskalhensynettil villrein og øvrig
biologiskmangfoldprioriteres.
Kulturarvenskaltas vare på, utviklesog spres.Den skal
bringesvidereaktivt somen ressursfor verdiskaping og
lokalsamfunnsutvikling.
Dyrketmark skalforvaltespå en langsiktigog bærekraftig
måte. Dyrkaog dyrkbarmarkskalprioriterestil
matproduksjon.Minst mulig dyrkaog dyrkbarmark skal
omdisponeres.Landbruksjordapå Steimoslettadefineres
somsværtviktig.
Ha et åpentkulturlandskapmed aktiveseterbruksom
grunnleggendeelementerfor opplevelsesturisme.
Ha
bevissthetom den geologiskehistorien,herunder
sammenhengermellom geologi,landskapsformerog
flora.
Hahøy bevissthetom vassdragenes
flerbruksverdisom
landskapselement,
ressursfor rekreasjon/friluftsliv,
energiproduksjon,vannforsyning,biologiskmangfoldm.v.
Leggetil rette slik at frivillig arbeid kan trekkes inn i
tjenesteproduksjonen.
Leggetil rette for en miljøvennlighverdag.

Sli ser vi at vi l

es

Kulturminnerog natursæregenhetersomLoviseHytte,
Husantunet,Aukrustsenteret,Jutulhogget,Tron og
fredstankenebrukesmer aktivt i utviklingenav Alvdal.
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Jordvernhensynet
vektleggessterkt i utbyggingssake
r og
dyrka mark blir nyttet til mat- og fòrproduksjonfr amfor
utbyggingsgrunn.
Seterområdenei kommunenblir skjermet
som viktige ressurserfor landbruksnæringenog det
særegnekulturlandskapetsikresmot ny fritidsbebyggelse.
Ved utvikling av nye hytteområdervil det være en urørt
skjermsonemellom eksisterendesetrer og hytter.
Uttak av grusskjerder driftsforhold og kvalitet er best og der
uttaksvirksomheteni minst mulig grader til ulempefor andre
interesser.

Innbyggerneer miljø- og forbruksbevissteog gjør valg i
dagliglivetsom pregesav dette. Prinsippetom universell
utforming bidrar til at alle kan ta del i samfunnslivet.
Kommunenslånegjeldavtar, slik at vi i mindre grad
disponererframtidige generasjonersressurser.Vi vil
komme godt ut av sammenlikningermed andre kommuner
når det gjelder effektivitet.

Kritis e s sessa torer

Fåa se t os sentraleog regionale
m ndig eter or at det
er n dvendigå
alansere li e ens n
når det gjelder r av
arealer

Kritis e
s sessa torer
-Ytetjenesteri balanse
med kommunens
økonomi.

Figur1: Viserat en bærekraftigutvikling ligger i området mellom
miljø, samfunnog økonomi.Kamelenerepresentererat i
samspilletmed å finne en bærekraftigutvikling, må flere
interesse«svelgenoen kameler»
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Satsningsområder
Dette er de områdenesomskalviessærligoppmerksomhet og
ressurseri kommendeplanperiode.Tiltaker eller skal
konkretiseres,kostnadsberegnes
og innarbeidesi egne fag- og
temaplaner.

1. N rings tvi ling
Det lokalenæringslivetpåvirkesi stor grad av europeiske
og internasjonaleforhold. Alvdalhar en egennæringsplan
med konkretetiltak. Planenviserretning for et helhetlig,
systematiskog målrettet næringsarbeid.Hensiktenmed
planener å jobbe systematiskmed tiltak somAlvdalmener
har stor betydningfor den lokalenæringsutviklinge
n. Videre
viserundersøkelserat hvordanet sted opplevesog
oppfattes blir stadigviktigereved valgav bosted.Derfor er
et viktig bidragtil næringsutviklingat en kommuneer
konkurransedyktigsom bosted.Jomer attraktiv en
kommuneer for folk, jo mer attraktiv vil den ogsåvære for
næringslivet.Framtidensnæringslivvil først og fr emst
etterspørrekompetanse.

2 Sentr ms tvi ling
Fokuspå stedetsmiljømessigekvaliteterinnebærerå
forsterkede godekvaliteteneog gjøre«uterommet»til enda
mer attraktive møteplasserog opprettholdeen god balansei
utbyggingtil henholdsvisnæringsformålog boligbygging.Når
fortetting gjennomføres,må det tas behørighensyntil
eksisterendebebyggelseog bomiljøkvaliteter.Et godt miljø
med vekt på mangfoldog toleransevil i noengradmotvirke
uønskedehendelser.Fokuspå tilgjengelighetgjør 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.

3 Fol e else
Å utvikle god folkehelseer ikke et anliggendefor
enkeltmennesketsselvdisiplinog mestringalene,men må
møtesmed universelletiltak på bredt plan. Alvdalhar en egen
folkehelseplan.Denneer basertpå en omfattende
folkehelsekartlegging.
Planenviserretning for et helhetlig,
systematiskog målrettet folkehelsearbeid.Hensikten med
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planener å forebyggeog utjevnesosialehelseforskjeller.
Planenpekerpå sentraleområdermed potensialefor å
utjevne sosialehelseforskjeller.Nøkkelenliggeri å skapegode
lokalsamfunnog godeforutsetningerfor at enkeltmennesket
kan ta ansvarfor egenhelse.Sentralti folkehelsearbeidetbør
væreå fremme barn og ungespsykiskehelsebl. a. Ved tidlig
innsats,ogsåforeldreveiledning.

4. Omstillingskompetanse
Vi lever i et kompetansesamfunn
hvor utviklingenstadiggår
raskere.For å lykkesmed det vi gjør, er det nødvendig med
omstillingskompetanse.
Vår tid oppleveren digital revolusjon.Behovfor digitaliserte
tjenesterøker i rasktakt. Evnentil å holdetritt med den
digitalesamfunnsutviklingen
vil for mangeværeen stor
utfordring. Dette gjelderikke bare kommunensom
organisasjon,men ogsåinnbyggere.
Nærhettil kommunaletjenesteranseesfor en av Alvdalsstore
styrker.
Kommunikasjoni omstillinger helt avgjørendefor å lykkes.Fra
regionalthold ser vi ogsåat det stilleskrav til kommunens
evnetil omstilling.For Alvdaler derfor omstillingsevnei seg
selvet viktig satsningsområde.
Alvdalskalværeaktiv i å nyttiggjøresegmulighetene som
liggeri den teknologiskeutviklinga.
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lig ete og
o inge
i planperioden
Alvdalskalarbeidefor å knytte positiveassosiasj
oner og
holdningerknyttet til navnet. Det er viktig å vedlikeholdeog
videreutvikledet sombidrar til et slikt omdømme.I forrige
kommuneplanble KjellAukrusttrukket fram somlokal patriot
og ambassadørfor Alvdalsbygda.
I denneplanenønsker vi å
trekke fram ekteparetUnni Liseog OlaJonsmoen.
Alvdalsbygdaer stolte over å kunneframhevedissesomgode
representanterfor Alvdalsbygda.
Gjennomtekst og bilder har
de satt Alvdalpå kartet i en sværtpositivforstand. Ola
Jonsmoenskreven bok i 1988somhet Utkantenmidt i verda.
Bokaer en samlingav artikler somspantrundt begrepet midt
i verda.Overtid har dette blitt til et kjent begrep for Alvdal.
Begrepeter ogsåtrolig opphavettil den superlokale og
uavhengignettavisfor alle med interessefor fjellbygdaAlvdal,
Alvdalmidt i væla.

ste

Unni Liseog Ola
Jonsmoen
Unni-LiseJonsmoener
kunstner.Hennes
uttrykksformer først og
fremst gjennom
tegningerog
akvarellbilder.Unni-Lise
har ogsået selvstendig
og mangfoldig
forfatterskapmed
barne-og humorbøker,
erindringerog
illustrerte reiseminner.
Olasitt forfatterskap
startet med
diktsamlingen«Dagen»i
1959.To år senerekom
det en barnebok.Siden
har det kommet godt
over 50 bøkerav alle
sjangere.
Olafikk Kongens
fortjenstmedaljei gull i
2002.

publikumssuksessene
i
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Alv al « i t i væla»
Mangeutfordringerkan ikke løseslokalt og framstår som
rammebetingelsersomkommunenmå forholde segtil. Det
er for såvidt ikke noe nytt i at hendelserpåvirker
rammebetingelsene
andresteder.Men takten dette skjer i
akselererer,blant annet somfølgeav elektroniskenettverk
og andreeffektive kommunikasjonsformer
på tvers av land
og folk. Denøkte globaliseringenskapernye utfordringer,
men kan ogsågi ossnye måter å løseutfordringenepå. Dette
gjelderikke minst i miljøspørsmål.Et annet aspektved
globaliseringener forflytting av menneskermellomland og
kontinenter.Dette er slett ikke et nytt fenomen,det er ikke
mangegenerasjonersidenen betydeligdel av den norske
befolkningenutvandrettil Amerika. Økologiskefaktorer som
vil bidra til at forflytning av menneskermå forventes å tilta i
årenesomkommer.

Utfo

inge :

Utfo til rette
ingefor
-Legge
Lokal
oppfølging
boligbyggingsomav
særlig
miljøtiltak
Norge
tar
sikte påsom
å styrke
forplikter segpå
Steia.
internasjonalt.
-Samarbeidmellom
Enaktiv ogprivate
målrettet
kommune,
og
integreringspolitikk
som
frivillige
organisasjoner
gjørbest
at flyktninger
om
mulig
ressursutnyttelse
/innvandrerekanav
ta del i
kommunale
og private
og bidra til samfunns-anlegg,
institusjonerog
utviklingen.
tilbud.

Oppgavefo eling og fo valtningsnivåe
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 lavestmulig
nivå. Altsåbør kommunenefortsatt få tilført nye oppgaver
og kommunenesrolle somen viktig samfunnsutvikler
betonesi sterkeregrad.
Paralleltmed dette drøfteskommunestrukturen.Alvdal kan
vurdereulike alternativer,bådebasertpå eksisterende
samarbeidmed nabokommuner.Ogsåi påventeav endelig
utforming av framtidig regionaltforvaltningsnivå,er det
viktig å videreutviklesamarbeidetmed nabokommunen
e.
Frigjorteressursersomfølgeav nye regioninndelinger må
brukestil formål somtjener fellesskapet.

T ygt lokalsamf nn
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 hjelpen
vi trenger.Alvdaler et bygdesamfunnsombidrar ti l at
kommunener attraktiv sombo- og arbeidssted.
Kommunenhar blant annetgjennombarnehager,skolerog
øvrigkommunaltjenesteytinghåndom viktigeressurser i
nærmiljøet. Det er et mål at dissepå alle måter skal kunne
benyttestil bestefor fellesskapetog bidra til at
ressursutnyttelseni lokalsamfunnetblir optimal. Det bør

Utfo

inge :

Seog utnytte
mulighetenesom
oppstårnår nåværende
fylkeskommune
eventuelterstattesmed
et fornyet og styrket
Utfo
regionaltinge :
forvaltningsnivå.
-Vurdererisiko-og
sårbarhet
Skapeåpning
i all for
kommune- drift og
planlegging,
sammenslåing
dersom
forvaltning.
dette kan styrke
-Væreoppdatertog ha
regionensomalternativ
tilstrekkeligkompetanse
til utflytting til andre
til å håndtereet variert
tettsteder.
og skiftende
trusselbilde.
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skjegjennomet utstrakt samarbeidmellomkommune,
frivillige lag og foreningerog den enkelteinnbyggers vilje og
evnetil å bidra til fellesskapet.
Det er arbeidetmed tilretteleggingfor mer boligbygging. For
å styrkesentrumog ta ut gevinstav lokaliseringav ny
barneskole,er det et mål å leggetil rette for hensiktsmessig
utbyggingrundt Steia.

Selvom alternativet uten inn- og utflytting er urealistisk,
er det nyttig fordi det synliggjørhvor avhengigAlvdal er av
å leggetil rette for tilflytting. For å nå målet om vekst,
som blant annet er en forutsetningfor at antallet barn og
ungei aldersgruppen0-15 år skalholde segpå omtrent
sammenivå som i dag,trengsdet flere nye innbyggere
innen 2020som enten flytter hit, eller blir ”laget” av folk
som flytter hit.

Utfo

inge :

-Stimuleretil og
tilretteleggefor
tilflytting for å få
opprettholdeveksti
befolkningen.

-Analysereårsakerog
iverksettetiltak for å
motvirke utflytting i
aldersgruppen20-39år.

Risiko,så ba et og be e skap
Det modernesamfunner sårbarti forhold til plutselige og
uforutsette hendelser. Beredskapsmessige
hensynskal
derfor ivaretasi all planlegging,for å hindre at unødvendige
situasjoneroppstår. Dette for å sikreinnbyggerneog de som
besøkeross,best mulig mot at kriser og ulykkerskjer; altså
samfunnssikkerhet
og trygghet– sålangt det lar seg gjøre.
Terrortrussel,ekstremvær,sykdomog smitte somi en
globalisertverdengir segnye uttrykk, kreverogsåat
beredskapsplaner
til enhvertid er oppdatert. Kommunene
har en viktig oppgavei å ivaretasamfunnssikkerhet
og
beredskapi forhold til de anleggog virkemidlerkommunen
rår over. Når det gjelderrisiko-og sårbarhetsanal
yser
knyttet til kommunaletjenesterog tilbud, bør det
fortløpendeforetasen oppdateringi forhold til ”n ye
trusselbilder”. I den sammenhengblir det viktig at de
enkeltetjenesteområderutarbeideregneberedskapsp
laner
somangirhvordanoppgaveneer tenkt løst.
Alvdalkommunehar egenplan for kriseledelse.Denne
rulleresjevnlig.I all kommunalplanleggingog forvaltningskal
risiko-og sårbarhetsvurderinger
inngå. Dette gjelder ikke
minst i arealplanlegging
og byggesaksbehandling.

Befolkningstvikling
Alvdalhaddepr. 01.01.18 2440innbyggere.Fjellregionen
har et mål om 25.000innbyggerei 2020. Statistikken viserat
Alvdalsamletsett hittil har hatt en gunstigfolketallsutvikling
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– sett i forhold til sinenabokommuner.Fjellregionen har
likevelsamlethatt en negativutviklingi innbyggertallet.
De siste10 – 12 årenehar innbyggertalletpå Alvdal ligget
forholdsvisstabilt.
PrognosersomSSBhar utarbeidethvor det ikke er t att
hensyntil inn- og utflytting viserat potensialetfor vekst
basertpå den befolkningensomalleredebor i kommunen er
negativtfor Alvdal,det vil si at folketallet vil langsomtmen
sikkertbli mindre uten tilflytting.
Årsakener at den eksisterendebefolkningeni Alvdal 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
raskereenn befolkningentotalt. Dette er ikke overraskende,
sidenalternativetvil gi mindre barnekullfødt fra 2003og
framoverenn vi har hatt hittil.
Kommunenmå derfor ha en offensivpolitikk for å nå
prognosemålet.Dette innebærerå ha nok tilstrekkelig med
arbeidsplasserog arealertil bolig-og næringsformål i
planperioden.

Befolkningsvekst
og boligbe ov
Folketallsutviklingen
har stor betydningfor planleggingog
utviklingav kommunaletjenestersombarnehage,skole og
eldreomsorg.Tallgrunnlagetgjennomgåsog analysere
s årlig
i forbindelsemed virksomhetsplanen.
Kommunaleplaner
skalta utgangspunkti prognosenei den sist vedtatte
virksomhetsplanen.Somutgangspunktvil kommunen
benytte SSB`s
MMMM-alternativfra 2014,da dette syneså
væremest i samsvarmed den reelle utviklingog kommunens
mål om moderatvekst.

Sysselsetting
Alvdalhar en liten netto innpendling. Enstor prosent av
sysselsettingen
i kommunener innen industrinæringe
r. Det
tilsier at kommunenkan væresårbari forhold til mulige
strukturelleendringeri åreneframover. Det blir viktig for
Alvdal-samfunnethva slagspolitikk somføresnasjonalt.
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o valtning av a eale
Kommuneplanensvisjonerog strategierlegger
føringer for arealpolitikken. Mer detaljert og på
hvilke måte, framgårav kommuneplanensarealdel.
Arealdelenskalsamordneviktige behovfor vern og
utbyggingslik at det blir lettere å utarbeidemer
detaljerte planerog raskereå fatte beslutningeri
enkeltsakeri tråd med kommunalemål og nasjonal
arealpolitikk.Kommuneplanensvisjonerog strategier
er konkretiserti følgendetemaer
1. Stedsutvikling
-

-

-

Sikreavkjøringsfilfra sørmot sentrum.
Styrkeet levendesentrumog møte framtidig
befolkningsstrukturved å leggetil rette for
sentrumsnæreleiligheternær dagligvarehandel,
kollektivknutepunktog kommunaletjenester.
Tai bruk mulighetenetil fortetting somer avdekket
gjennommulighetsstudietfor Steia.Utarbeide
reguleringsplansomtar ut dette potensialet.
VidereutviklestasjonsbyenLilleelvdaleni samarbeid med
regionalemyndigheterog lokalenæringsdrivende.
I etasjepå gateplanpå Steiatillates kun handelog
tjenesteytendenæringsvirksomhet.

2. Boligbygging
-

-

Investerei infrastruktur,reguleringog lageprospekt for
å ta i bruk de store tomtereservenesomliggeri
gangavstandtil Alvdalbarneskole(BB1og BB2).
Tai bruk Kvernbekkdalen
somboligområde.

3. Forvaltningav landskapog kulturmiljø, natur- og
friluftsliv
-

Finneen balansertutviklingmellom bruk og vern av
arealerslik at det blir bærekraftigutvikling.
Sikregjennomgåendeturstier og skiløyperpå et
overordnetnivå,bådei og ut fra sentrumsområderog i
utmarka.

4. Fritidsbebyggelse
-

Leggetil rette for fortetting og utvidelseav eksisterende
hytteområder,samtidigsomdet åpnesfor attraktive
hytteområderi nye områder.

5. Næringsutvikling
-

Utvikle næringsarealetpå Steimoslettamed
dagligvarehandeli tillegg til serviceog reiselivfor å gi
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-

synergieffektfor andreetableringserinnenfor disse
næringsområdene.
Regulereområdetjf. mulighetsstudietog høsteav de
mulighetenesomliggeri Rv.3 gjennombygda.
Næringsarealetpå Steimoslettaskalikke utvides,
hensynettil jordvernetskalgå foran videreutbygging.
Tilretteleggefleksibleog attraktive næringsareale
r for
ulike behov,jf. strategisknæringsplan.
Tainn landbruk+begrepetfor bestemteområder.
Videreføreklare avgrensingermellom landbruksareal
er
og sentrumsutvikling.

Egnenotater:
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