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1. Formålet med kommunal planstrategi - prioritering av
kommunenes planbehov i valgperioden
1.1 Bedre og mer behovsstyrt planlegging
Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet 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 setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres
mer omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd
om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.
1.2 Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov.
Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres.
Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av
kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. Gjennom
vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for å
vurdere kommunens plansystem , planressurser og samlede planbehov i
kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.
1.3 Bedre samarbeid om planoppgaver på tvers av kommune og fylkesgrenser
Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er
konstituert. Fylkestingene skal i løpet av den samme perioden vedta en regional planstrategi
som skal avklare de regionale planbehovene. Denne samtidigheten åpner for bedre samhandling
om planoppgaver, og i tillegg en bedre oppfølging av vedtatte planer, som går på tvers av
kommune- og fylkesgrenser.
Kommunal planstrategi er en viktig arena for å drøfte og avklare behov for interkommunal
planlegging. Dette kan gjelde både innenfor arealplanlegging og tjenesteyting.
1.4 Medvirkning og prosess
Ledergruppa har drøftet planstrategien i flere møter. Det er holdt flere arbeidsmøter med
nabokommunene for å drøfte fellestrekk og finne fram til et felles bakgrunnsmateriale. Det er
holdt en orientering for kommunestyret den 18.10. Dette ble så fulgt opp med en workshop og
arbeid i komiteene i november. Det ble også gitt en kort orientering til formannskapet den 6.1
basert på oversendt utkast. Formannskapet behandlet planstrategien den 24.1.2017 med noen
justeringer. Høringsperioden var 30.1.-28.2.2017. Det kom flere av innspillene er bakt inn i
planstrategien. Det ble også holdt et møte mellom Hedmark fylkeskommune, kommunens
ledergruppe og saksbehandlere for kommunedelplan helse og planstrategien i høringsperioden.
Et forhold som må vurderes i neste runde er koblingen mot utvalgene, blant annet er utvalg for
plan og samfunn sentrale siden plan- og bygningsloven er hjemmel for planstrategien.
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2. Kommunens plansystem

Figur 1 Kommunens plansystem (MD T-1494)

Samfunnsdelen er overordnete og gir de store målene som kommunen skal jobbe for. Sammen
med arealdel, budsjett og økonomiplan er dette kravet i plan- og bygningsloven. Planstrategien
skal være grunnlag for hvilke oppgaver kommunestyret vil ha fokus på i sin periode.
Konkretisering og tiltak følger i underordnete planer som skal finansieres og rapporteres i årlig
rullering.
2.1 Evaluering av gjeldende kommuneplan
Forrige planstrategi la opp til revisjon av både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Samfunnsplanen ble vedtatt i 2014. Samfunnsdelen er kortfattet og generell i forhold til mål, og
viser de tre viktigste satsingsområdene kommunen arbeider med: Levekår, Barn og unge og
folkehelse. Dette er sammen med arbeids- og næringsliv de viktigste utfordringene til Eidskog.
Samfunnsplanen er dermed riktig i forhold til de oppgaver som må jobbes med. Det legges opp
til å beholde samfunnsdelen i denne kommunestyreperioden. Både økonomiplanen og
arealdelen bygger på målene i samfunnsdelen. Arealdelen er fra 2004. Revisjon av arealdelen er i
gang. Viktige forhold her er næringsområder, bestemmelser og justering i forhold til dagens
plan- og bygningslov og samfunnssikkerhet.

Figur 2 Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 19.6.2014
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2.2 Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov
Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging ved
kongelig resolusjon 12.7.2015. Forventningene er retningsgivende for vår kommunale
planlegging, men også for statlige og regionale myndigheters egen planlegging og bidrag mot
kommunenes planlegging.
Hovedtema er:




Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 er vedtatt 24.10.2016. Statlige og regionale
organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre arbeidet
i regionen. Hedmark legger opp til å lede an i det grønne skiftet. For vår kommune er blant annet
satsing på verdiskaping basert på lokale naturressurser, et konkurransekraftig arbeids- og
næringsliv og en velfungerende infrastruktur viktige ambisjoner.
Eidskog kommune deltar aktivt i samarbeidet i Regionrådet for Kongsvingerregionen, som er et
politisk styrt samarbeidsorgan for Åsnes, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog,
med tett samspill med Hedmark fylkeskommune.
Et annet samarbeid er Byregionprosjektet som skal legge til vekst i næringslivet og se hvordan en
by med omland sammen kan gjøre regionen mer attraktiv. I Næringsstrategien for
Kongsvingerregionen som ble vedtatt høsten 2016 er det sju hovedstrategier for bidra til vekst i
regionen. Den primære strategien er Prioritering av fire satsningsområder.
Disse er:
1.
2.
3.
4.

Bioøkonomi
Industriutvikling
Logistikk
Bygg og anlegg

De øvrige strategiene inneholder bl.a. Tett samarbeid mellom kommunene og næringslivet,
Handlekraftige og effektive kommuner og Samferdsel og markedstilpassede næringsarealer.
I forbindelse med kommunereformen valgte Eidskog å fortsette som egen kommune. Det ble
påpekt i fylkesmannens vurdering av framtidig kommunestruktur til KMD at Eidskog på kort sikt
klarer egen tjenesteproduksjon, men at kommunen på lengre sikt vil være avhengig av
forpliktende interkommunalt samarbeid eller sammenslåing. Dette gjelder både innen
tjenesteyting og samfunnsutvikling. Våren 2017 vil Regjeringen legge fram et forslag til
Stortinget. Eidskog vil i planperioden fortsette å utvikle og tilpasse egne tjenester og bidra der
samarbeid er naturlig.
2.3 Oppsummering av Kommunens plansystem
 Kommuneplanens samfunnsdel videreføres uten endringer.
 Kommuneplanens arealdel er under revisjon.
 Samarbeidet regionalt fortsetter med blant annet fokus på å slutte opp om næringsutvikling.
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3. Utviklingstrekk og utfordringer
3.1 Folketallsutvikling
Siden 2005 da Eidskog hadde 6499 innbyggere har innbyggertallet gått jevnt nedover. Den
1.1.2017 var det 6127 innbyggere i kommunen. Dette er en nedgang på 15 personer i løpet av
2016. SSBs middelprognose viser en svak befolkningsnedgang for Eidskog de nærmeste 4-5
årene før det kan snu. Vi ser imidlertid at årlige svingninger raskt fører til større endringer i
prognoser og særlig i forhold til prosent.
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Figur 3 Folketall til 2017 og prognose til 2030 (kilde SSB tab 06913 og 11168, mars 2017.)

Bakgrunnen for nedgangen er vesentlig lavere antall fødsler enn dødsfall. Etter overraskende
lave fødselstall i 2015 med 28 fødte, ble 2016 mye bedre. 55 fødte i løpet av året er veldig
positivt. Nettotilflytting har vært positiv unntatt for 2015, men selv en positiv innflytting kan ikke
veie opp for lave fødselstall.
År
2013
2014
2015
2016

Folketall
6282
6253
6219
6142

Netto
fødselsoverskudd
-44
-38
-54
-28

Netto
innflytting

Folkevekst

16
3
-25
14

-29
-34
-77
-15

Figur 4 Folkemengde og endringer (kilde SSB tab 06913, mars 2017)

Eidskog har generelt en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet. Andelen eldre over 67 år
utgjorde 21 prosent av befolkningen pr. 1.1.2017. Tilsvarende andel for fylket og landet var hhv.
18,8 prosent og 14,6 prosent. Denne gruppa vil fortsette å øke i antall, mens folketallet samlet
går ned. Økonomiplanen viser at fordelingen med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder gjør at
det blir mindre skatteinngang. Samtidig gjør nedgangen i befolkning av kommunen får mindre
rammeoverføringer fra staten.
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Figur 5 Framskrevet folkemengde (kilde: SSB tab 11168, des. 2016)

Endringene innenfor aldersgruppene er mer interessante i forhold til kommunens planlegging:
Aldersgruppe

2017

0-5
6-15
16-19
20-44
45-66
67-79
80-89
90+
Totalt

2020
282
609
314
1550
2089
895
297
91
6127

Endring i %
(avrundet)
274
559
292
1504
2101
957
302
91
6080

-3 %
-8 %
-7 %
-3 %
+1 %
+7 %
+2 %
0%
0%

Figur 6 Befolkningsutvikling på aldersgrupper (kilde SSB tab 07459 og 11168, mars 2017)

I den viktige aldersgruppa 20-44 år er det noe flere menn (792) enn kvinner (758). Denne gruppa
utgjør 25 % av innbyggerne i Eidskog, mens den tilsvarende utgjør 29 % av Hedmark sin og 34 %
av Norges befolkning. En ytterligere nedgang her er alvorlig for kommunen. Andelen 90-åringer
og eldre har økt fra stabile tall rundt 70-75 personer de siste år til å ville ligge rundt 90-97
personer.
Utviklingen i kommunestyreperioden er :
•
•
•
•

Antatt nedgang i folketallet pga. lave fødselstall.
Stabilt innenfor barnehagealder.
Fortsatt reduksjon i antall skoleelever.
Økning av yngre pensjonister (67-79 år)

Det vil være viktig for kommunen å bidra til at det både er arbeidsplasser og et attraktivt
lokalsamfunn slik at vi beholder og øker aldersgruppen 20-44 år, samt får flere barnefamilier.
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3.2 Levekår
Eidskog har flere utfordringer her, noe blant annet samfunnsdelen reflekterer gjennom
målsettingen sin. Det vises også til Folkehelseoversikten 2017. Særlig utfordrende i Eidskog er:
•
•
•

Høy andel utenfor arbeidslivet
Mye bruk av økonomisk sosialhjelp
Høyere andel med livsstilsykdommer og psykiske utfordringer, noe som også gjelder
yngre aldersgrupper, enn nasjonale og regionale tall.

Eidskog har en stor andel som er utenfor arbeidslivet eller som har svak tilknytning til
arbeidslivet. I forhold til å kunne bedre levekårene for den enkelte og familien er deltakelse i
arbeidslivet det som gir størst effekt. Summen av både høye ledighetstall og en høy andel
uføretrygdete bidrar for kommunens del til at det er mange utenfor arbeidslivet. For den enkelte
kan dette bidra til dårligere økonomi, vanskeligheter med å legge til rette for ønsket livssituasjon
og utfordringer i forhold til helse og livskvalitet. Kommunens bidrag til bedre levekår vil være å
sørge for et godt utdanningsløp og sammen med næringslivet bidra til arbeidsplasser.
3.3 Arbeid, inntekt og næringsutvikling
Sysselsettingsgrad i % av befolkningen mellom
15-74 år. (SSB tab. 06445, 2015)
Arbeidsledige i % (fhi.no, 2015)
Medianinntekt alle husholdninger (SSB tab.
06944, 2015)
Utpendling (SSB tab. 03333, 2015)

Eidskog
58,6

Hedmark
63,3

Norge
66,1

2,7
414.000

1,9
453.000

2,1
491.000

1.211

Figur 7 Nøkkeltall ulike faktorer

Videre arbeid i Byregionprosjektet er viktig for Eidskog. Blant annet skal Næringsstrategi for
Kongsvingerregionen følges opp. Kommunens egen landbruksforvaltning er styrket for å skape
økt vekst i næringslivet basert på de store landbruksressursene og kompetansen i dette miljøet.
Det er gjort endringer slik at tidligere Eidskog Næringsservice er lagt til rådmannskommunen.
Utvikling av den samlete tjenesten for næring vil være viktig i 2017. Det er lagt opptil økt satsing
på næring ved regulering og etablering av infrastruktur. Fiber arbeides det også med.
Arbeid for sosialhjelp for unge mottakere ble innført i Eidskog kommune i 2014. Ordningen
utvides fra 01.01.17 til å omfatte aktivitetsplikt for alle mottakere av økonomisk sosialhjelp.
Formålet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.
3.4 Oppsummering av Utviklingstrekk og utfordringer
 Eidskog har en nedgang i folketallet.
 Eidskog får en nedgang i antall elever på barne- og ungdomsskolen.
 Aldersgruppen 20-44 år sin andel av befolkningen er vesentlig mindre enn for
Hedmark og Norge.
 Eidskogs befolkning har utfordrende levekår i form av lav utdanning, høy uføregrad,
høy arbeidsledighet og stort trygdeforbruk
 Det er stor utpendling.
 Det er økt fokus på å legge til rette for næring både gjennom regionalt samarbeid,
bemanning og økonomi.
7

4. Areal, miljø og samfunnssikkerhet
4.1 Areal
Eidskog har et samlet areal på 640 km2 hvorav 77 % er produktiv skog. Bosettingen er spredt
med Skotterud og Magnor som viktigste tettsteder. Viktige veger er riksveg 2 Riksgrensen –
Kongsvinger grense og fv. 21 Skotterud – Aurskog-Høland grense. Kommunen har
tilfredsstillende tilgang til boligtomter. Det er næringsområder tilgjengelig, men her må det til
regulering og planer for utbygging av infrastruktur.
4.2 Kommuneplanens arealdel
Arealdelen med plankart og beskrivelser ble vedtatt i 2004. Den vesentligste andelen av
kommunens areal er definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med tilhørende
bestemmelser som regulerer utbyggingen. Arealdelen er under revisjon.

Figur 8 Gjeldende arealdel

4.3 Miljø, energi og klima
For Eidskog er mye av miljø- og klimautfordringene knyttet til vannmiljø, utslipp fra biler og
landbruk. Bygningsmessig er det gjennom flere år jobbet for å bedre bl.a. ENØK. Det er også
fjernvarme tilgjengelig i Skotterud og Magnor. Fokus framover vil være avløp, utarbeide risiko og
sårbarhetsvurderinger til arealplaner, revisjon av Landbruksplanen og interkommunal strategi
for miljø og klima.
4.4 Tettstedsutvikling
Eidskog har tidligere jobbet med utvikling av tettstedene Magnor og Skotterud. På Skotterud har
det det siste året vært nybygging av leiligheter. På Magnor skjer også positive ting med
etableringer i sentrum. Nyeste på Magnor er Newtonrommet som tilbyr læreplanbasert
undervisning til skoler. Å utvikle sentrumsbaserte næringer og et godt bomiljø vil være
nødvendig for å beholde funksjoner og arbeidsplasser i egen kommune.
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4.5 Oppsummering av areal, miljø og samfunnssikkerhet




Å legge til rette for en positiv utvikling innenfor næringslivet.
Reguleringsplaner og planer for utbygging av infrastruktur utarbeides.
Tettstedsutvikling prioriteres.

5. Kommunale tjenester og kommunal økonomi
5.1 Analysekriterier
Kommuneplanen handler primært om analyse og strategier for utvikling av kommunen som
samfunn. Men også kommuneorganisasjonens økonomi og tjenestetilbud er viktig fordi
utviklingen i kommunens tjenester og virksomhet er blant de viktigste virkemiddel en har for å
påvirke egen samfunnsutvikling.
5.2 Kommuneøkonomi
Netto driftsresultat før avsetninger er 1,4 millioner kroner. Dette er 0,3 % av driftsinntektene.
Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på 1,75 %. Tidligere var dette
anbefalt å være rundt 3-4 %. En utfordring er lav skatteinngang der Eidskog kun tar inn
tilsvarende 67,4 % av landsgjennomsnittet (2015). Kommunen fikk kompensert manglende
skatteinntekt opp til 93,5 % av landsgjennomsnittet gjennom inntektsutjevningen
(skatteutjevningen) i inntektssystemet. Men må likevel drifte rimeligere. Kommunen har en
svært høy lånegjeld (23 % over snittet for de øvrige Glåmdalskommunene) og vi har lav
egenkapitalbeholdning. Det er et investeringsbehov i perioden. Det vises til Økonomiplanen.
Samtidig er det lyspunkter. Kommunen drifter med egne midler, har positiv likviditet og salderer
ikke med premieavvik.
5.3 Organisering
Det er vurdert andre organiseringer av den rådmannens ledergruppe. Dette er i påvente av
ansettelse av ny rådmann lagt til side foreløpig. Det er utover dette ikke planlagt vesentlige
endringer.
5.4 Oppsummering av Kommunale tjenester og kommunal økonomi


Økonomiarbeidet må ha stort fokus fordi det er grunnleggende for kommunens muligheter.

6. Strategiske utfordringer og muligheter
6.1. Utfordringer
Kommunen har et etterslep innen planlegging. Tydeligst er dette på arealplaner, der vi i mindre
grad har byggeklare områder og samtidig har hatt dispensasjoner som kunne vært unngått.
Andre oppgaver innenfor samfunn er kulturminneplanen, kulturplan, trafikksikkerhet,
landbruksplan og å implementere den felles næringsstrategien.
Innenfor helsesektoren pågår det et arbeid med å utarbeide kommunedelplan for helse. Den
skal slå sammen flere temaplaner og hensikten er å koordinere arbeidet bedre i forbindelse med
at mer av helsetjenestene vil være rettet mot forebygging i tråd med folkehelseutfordringene.
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For utdanning og oppvekst er det prosjektet «Kultur for læring» som har fokus. Det overordnete
målet er å etablere én sterk, tverrfaglig og tverrsektoriell tjeneste, som støtter barn og unge i
deres utdannelses – og dannelsesløp, med særlig fokus på utsatte barn og unge. Dette
prosjektet strekker seg fram til 2020. Det vurderes å lage en kommunedelplan oppvekst som tar
opp kommunens verdigrunnlag for sektoren, samt de overordnete rammene rundt organisering
av sektoren. Ut i fra en slik plan kan så de ulike faglige planene utarbeides i organisasjonen.
Kommunedelplanen vil måtte følge prosjektet og den er derfor lagt opp etter dette.
Stabsfunksjonene vil jobbe med å bedre rutiner og arbeidsprosesser. Det legges blant annet vekt
på digitaliseringsplan, styringsprinsipper og den løpende økonomiplanleggingen.
Organisering, framdrift og gjennomføring er utfordrende. Kommunen bør i større grad
problematisere hva som er hensikten og hva som er godt nok for å løse dette på et overordnet
nivå. Politiske visjoner og mål, samt de faglige ledelinjer, gis i kortere og overordnete planer. Så
kan utdypende fakta, delmål, faglige løsninger, tiltak og vurderinger komme i fagplaner og
handlingsplaner. De overordnete krever dermed mer formelle prosesser, mens de underordnete
kan ha mer fleksible prosesser avhengig av behov. De overordnete kan både være
kommuneplaner og strategier, mens de underordnete blir fag og temaplaner, handlingsplaner og
strategier for å håndtere faglige oppgaver.
6.3 Eidskog sitt plansystem
Samfunnsdelen etablerte et overordnet plansystem. Alle planer skal bygge på samfunnsdelen.
Ved behov kan målbare mål og tiltak konkretiseres i temaplaner og kommunedelplaner. Dette
åpner for kortfattete planer.

Figur 9 Utdrag fra kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen legger til rette for en tydeligere sortering på planers omfang og prosesser. Noen
planer vil egne seg til å være kortfattete for å tydeliggjøre kommunens ønskete utvikling, mål og
strategi. Videre faglig oppfølging skjer i hovedsak i organisasjonen. Mindre omfangsrike planer
som gir de ønskete politiske retningslinjer kan gjøre det enklere å rent praktisk jobbe fram en
plan, og ikke minst rullere eksisterende planer. Dette kan gi raskere prosesser, mer aktuell
politikk og nødvendig faglige utredninger kan gjøres i andre dokumenter.
Samfunnsdelen peker på at kommunale planer og tjenester skal bidra til å bedre levekår og
utjevne levekårsforskjellene. Flere av kommunens planer har dette fokuset. Helseplan, arbeidet
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med «kultur for læring» og videre arbeid innenfor NAV og innenfor næringsarbeidet bidrar til å
møte samfunnsdelens målsetting. Planstrategiens oppgave er å blant annet styre dette arbeidet.
7. Kommunens planoppgaver 2017-2019

Styringsverktøy
Overordnete
planer

Navn på plan

Sist
vedtatt

Oppstart
Pågår

Kommuneplanens

2014

2017

2018

2013

2019
Evalueres

samfunnsdel

i ny planstrategi

Økonomiplan

2016

Kommuneplanens

2004

Årlig
X

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Vedtak

arealdel
Beredskapsplan –

2013

Årlig

overordnet del
Helhetlig ROS-analyse
Næringsstrategi i

2015
2016

(X)1

X

Kongsvingerregionen

Styringsverktøy
Kommunedelplaner

Navn på plan

Kommunedelplan

Sist
vedtatt

Oppstart
Pågår

2017

Ny

X

Vedtak

Ny

X

X

2008

X

Vedtak

2018

2019

helse og omsorg
Kulturminner
Idrett, fysisk aktivitet

Vedtak

og friluftsliv 200920192
Energi og klima – del

2011

(X)3

2011

(X)3

1 (status og fakta)
Energi og klima – del
2 (mål, tiltak og
aktiviteter)
Kulturplan 2010-2014
Kommunedelplan

2010
4

Ny

X
X

X

X

Vedtak

oppvekst

Det lages en handlingsplan for hvordan næringsstrategien og lokalt næringsarbeid i Eidskog
kommune skal legges opp.
2
Kongsvingerregionens plan for idrett og fysisk aktivitet er vedtatt av regionrådet 2016. Må
vedtas lokalt. Kommunen skal utarbeide handlingsdel.
3
Vurderes ut i fra interkommunal strategi for energi og klima.
4
Følger «Kultur for læring»-prosjektet som har en forskjøvet prosess mellom skole og
barnehage.
1
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Styringsverktøy
Temaplaner

Navn på plan

Sist
vedtatt

Oppstart
Pågår

Virksomhetsplan

2017

2018

2019

X5

2009

grunnskolen 20092013
Virksomhetsplan for

X5

2009

barnehagene 20092012
Oppvekstplan 2003-

(X)5,6

2003

2006/2007
Tiltaksplan kap. 9a i

2011

X

Vedtak

opplæringsloven
Flyktningeplan

2012

Smittevernplan

2004

Helseberedskapsplan

2005

del 1 (Risiko og
sårbarhetsanalyse)
Helseberedskapsplan

2005

del 2 (Katastrofeplan
for helsetjenesten)
Hovedplan for
vannforsyning

Ny
7

Landbruksplan inkl.

2010

X

Vedtak

Ny

X

Vedtak

Mål og retningslinjer
for
hjorteviltforvaltning
Hovedplan veg

Styringsverktøy
Strategier

Navn på plan

Interkommunal

Sist
vedtatt

Oppstart
Pågår

2017

Ny

X

Vedtak

Ny

X

Vedtak

2018

2019

strategi for energi og
klima
Interkommunal
strategi for bredbånd
Utdanningspolitisk

2009

strategi 2009-2013
Tiltaksstrategi for

2013

Vedtak

SMIL og NMSK i
Eidskog
Frivillighetsplan/

Ny

Vedtak

melding
5
6
7

Følger «Kultur for læring»-prosjektet
Følger «Kultur for læring»-prosjektet og revisjon vurderes ut i fra kommunedelplan.
Ikke utarbeidet. Kommunen ansvarlig myndighet, men må være samarbeid med GIVAS og Kroksjøen.
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Styringsverktøy
Handlingsplaner

Navn på plan

Sist
vedtatt

Oppstart
Pågår

Lokal handlingsplan for

Ny

2017

2018

2019

Vedtak

Kongsvingerregionens
næringsstrategi
Handlingsplan mot vold i

2011

nære relasjoner i
Glåmdalsregionen
Boligsosial handlingsplan

2013

2014-2020
Rusmiddelpolitisk

2016

X

handlingsplan 2016-2019
Lærlingplan

2004

Trafikksikkerhetsplan

2001

X

Vedtak
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