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1 Innledning  
Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver 
kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  
I kommunal planstrategi skal kommunestyret vurdere behov for rullering innen kommunestyreperioden av 
hele eller deler av kommuneplanen samt andre spesifiserte planer.  
Planstrategien skal gi føringer for de planer som det vurderes prioritert behov for å revidere. 
 
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide 
og vedta en kommunal planstrategi, jf. Plan- og bygningslova (pbl) § 10-1. I Nord-Fron er det ikke vedtatt 
noe ny planstrategi i inneværende periode, og kommunen er dermed noe på etterskudd. Det er likevel 
viktig at dagens kommunestyre vedtar planstrategi ut fra sine vurderinger av prioritet. 
 
Utvalg for miljø, landbruk og areal vedtok i juni 2020 at den kommunale planstrategien skal inneholde 
følgende punkter: 

1. Planstrategien skal innehalde ei drøfting av strategiske val knytta til: 
- Lokalsamfunn og region, folketal, senter, tettstader og bygder 
- Utdanning og arbeidsplassar  
- Samfunnssikkerheit 
- Folkehelse. 
Drøftinga skal ta utgangspunkt i grunnlagsdokumentet til Innlandsstrategien og anna relevant 
statistikk og oversikt. Kunnskapsgrunnlaget skal leie til nokre utfordringar og moglegheiter som 
kommunen skal prioritere ut i frå. 

2. Drøfte korleis FNs bærekraftmål kan handterast i kommunen si planlegging og prege utvikling og 
prioriteringar i Nord-Fron kommune. Bør enkelte mål prioriterast? 

3. Gje oversikt over gjeldande planar i Nord-Fron kommune og definere kommunen sitt planbehov i 
valperioden. Må tilpassast tilgjengeleg plankapasitet og ressursar. 

 
1.1 Hva er planstrategi? 
Planstrategien skal skildre utviklingstrekkene i kommunen i grove trekk, som videre peker på de viktigste 
mulighetene og utfordringene i Nord-Fron som samfunn og organisasjon. Videre skal planstrategien 
diskutere det samlede planbehovet de neste 4 årene. Mål og strategier skal ikke vedtas i planstrategien, 
men skal komme fram av kommuneplanen sin samfunnsdel.  
 
Planlegging skal bygge på en realistisk vurdering av forventet utvikling og tilgjengelige ressurser. Det skal 
være en god sammenheng i plansystemet, herunder sammenheng til økonomiplan og årsbudsjett. 
Kommunen sitt daglige virke, tiltak og utvikling av Nord-Fron-samfunnet skal kunne forankres i de 
overordnede samfunnsmål i kommuneplanen. 
 
1.2 Planer 
Kommunen har mange planer på ulike nivå. Alle planer med unntak av reguleringsplaner, er listet opp og 
kommentert i vedlegg. Det kan også finnes enkelte løpende planer som ikke er direkte med ut fra at de er 
en underliggende plan av en som er inkludert. 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, disse skal angi de langsiktige mål. 
Figur 1 angir nærmere hvilke planer planstrategien skal vurdere. 
Budsjett og økonomiplan er kommunens årlige arbeidsprogram og handlingsdel. 
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Figur 1. Kommunal planstrategi i det kommunale plansystem (Miljøverndepartementets veileder). 

 
 
2 Viktige overordnede forventninger og føringer med betydning for kommunen sitt planbehov 
2.1 Nasjonale forventninger 
Planstrategi skal utarbeidet etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven. 
Miljøverndepartementet har gitt ut en veileder i 2011 som fortsatt er gjeldende og finnes på regjeringen.no 
under kommunal- og distriksdepartementet. 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å 
fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i 
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige 
myndigheters medvirkning i planleggingen. Siste forventninger ble vedtatt i kongelig resolusjon 14. mai 
2019, gjeldende for perioden 2019-2023. Regjeringen legger her vekt på at vi står overfor fire store 
utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
2.2 Regional planstrategi 
Innlandet Fylkeskommune har vedtatt Innlandsstrategien 2020-2024 med visjonen «Innlandet – eventyrlige 
muligheter». Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon innen 
teknologi, industri, landbruk og reiseliv: 
For å realisere visjonen legges følgende til grunn som langsiktige utviklingsmål: 

 Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser. 
 Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://innlandetfylke.no/_f/p1/ie915e26d-a322-4bc3-8095-8e4dbc36a99c/innlandsstrategien-2020.pdf
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 At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet. 
Sammen med visjonen er fire satsningsområder vedtatt: 

 Innbyggere 
 Inkludering 
 Innovasjon 
 Infrastruktur 

 
2.3 Folkehelselova 
I Folkehelselova går det fram at konsekvenser for folkehelsa skal vurderes i all kommunal planlegging, ikke 
bare innenfor helsesektoren. Kommunen skal ha oversikt over faktorer som kan virke inn på helsetilstanden 
til befolkningen. Kommunen skal spesielt være oppmerksom på trekk som kan føre til sosiale ulikheter. 
 
2.4 FNs bærekraftsmål 
I 2015 vedtok FNs generalforsamling 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Agendaen har 17 
utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. FNs bærekraftsmål er verdens 
felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold 
og klimaendringer. Målene skal vise veg mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.  
Bærekraftmålene skal også ligge til grunn for kommunens arbeid. 
 

 
 
 
3 Utviklingstrekk og sentrale utfordringer 
Internasjonale og nasjonale utfordringer påvirker også Nord-Fron kommune, og vi må ta hensyn til 
trendene i den langsiktige planleggingen. De viktigeste utfordringene er klimaendringer, terror og 
konflikter, migrasjon og befolkningssammensetning. Dette påvirker priser på blant annet energi, mat og 
sysselsetning som har stor betydning for levestandard for våre innbyggere. Nord-Fron tar også del i 
flyktningkrisa ved å ta imot flyktninger som skal bosettes og inkluderes. 
 
3.1 Befolkningsutvikling og sammensetning 
Folketallet i Nord-Fron i inngangen til 2022 var 5628 innbyggere. Framskrivinger fra Statistisk Sentralbyrå 
(SSB), viser at folketallet fremover til 2040 vil være synkende til 5520 som hovedalternativ og 5922/5243 
som høy/lav vekst.  
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Framskrivingen viser også en endring i alderssammensetning. Det vil bli en økning i antall eldre  over 65 år 
og en markant reduksjon i aldersgruppa 20-64 år og 0-19 år (hovedalternativ). En økning i den eldre del av 
befolkninga vil også kreve omstilling i eldreomsorgen. Det vil være behov for kvalifisert arbeidskraft innen 
de fleste tjenesteområdene i tillegg til mer digitale løsninger. 
 

 
 
Det vil være en nedgang i barn og skoleelever. Framtidas skulestruktur i Nord-Fron er et pågående prosjekt 
med mer detaljer. Kommunestyret har som premiss for prosjektet vedtatt i sak KOM-007/22, 22.02.2022 at 
skolene i Skåbu og Kvam skal fortsette som i dag, eventuelt bare med mindre justeringer. 
 

 
 
Framskrivingene fra SSB viser at endringene i folketall og sammensetning vil utfordre den økonomiske 
bærekraften i kommunen framover. Dette også med tanke på hvordan det påvirker overføringer fra staten. 
 
3.2 Barn og unge/oppvekst 
Ungdata foretar jevnlig en spørreundersøkelse blant alle landets ungdom. For Nord-Fron finner en siste 
rapport fra 2019. Denne viser at ungdom i Nord-Fron har det generelt bra sammenlignet med fylket og 
landet generelt. Også noen tema viser utfordringer i sammenligningen. Hele rapporten finner en på 
ungdata.no. Utdrag som viser svar på spørsmål sammenlignet med fylket og landet legges ved.  
 

https://www.ungdata.no/
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3.3 Utdanning og kompetanse 
Utdanningsnivået er noe lavere i Nord-Fron sammenlignet med snittet i fylket og hele landet. 
 
SSB 09429: Utdanningsnivå Nord-Fron Innlandet Norge 

 Grunnskolenivå 31 % 28 % 24 % 
 Videregående skolenivå 44 % 41 % 37 % 
 Fagskolenivå 3 % 3 % 3 % 
 Universitets- og høgskolenivå, kort 18 % 22 % 25 % 
 Universitets- og høgskolenivå, lang 4 % 6 % 11 % 

 
3.4 Bosetting 
Tall fra SSB for grunnkretser viser at folketallet siden 2000 har gått ned i Kvam og Skåbu, mens Vinstra har 
tilnærmet uendret folketall. Når en ser på grunnkrets kun for sentrumsområdene, ser en at disse 
opprettholder folketallet. Med samlet nedgang i folketall betyr det en nedgang i områdene utenfor 
sentrum. Tallene viser samtidig at 66 % av våre innbyggere i 2022 bor utenfor sentrum. Vi bor fortsatt 
spredt, men med en sentralisering over lengre tid. 
Ut fra areal og transporthensyn, er det ønskelig med bosetning sentrumsnært. Det er likevel også viktig 
med opprettholdelse av landbruket som gjerne drives av de som bor spredt. 
Det er flere leilighetsprosjekter på Vinstra, uten at så mange har blitt realisert. Eksakt hvorfor etterspørsel 
etter sentrumsnære leiligheter ikke er stor, er ikke direkte kartlagt. 
 

 
 
3.5 Boliger 
Det er etterspørsel etter ledige boligtomter, hovedsakelig på Vinstra. Eldre eneboliger på salg synes å 
omsettes relativt raskt.  
Kommunen har selv få ledige tomter, det er flere ferdig regulerte private tomteområder. 
 

 
 
3.6 Oppvekst, levekår, folkehelse. 
I Nord-Fron er det i dag fire kommunale barnehager og tre private. Barnehagedekningen er tilfredsstillende. 
Kommunen har i dag fire barneskoler og en ungdomsskole. Det er startet opp et eget prosjekt for å vurdere 
skolestrukturen. Dette gjøres med bakgrunn i elevtall etc. og forventes ferdig til vedtak i løpet av 2023. 
 
Levekår er ofte knyttet til boforhold (husholdninger). I Nord-Fron er ca 75% selveier og 25% leietaker, 
tilnærmet lik uendret i perioden 2015 – 2021 (SSB 11084). 
Tilsvarende er det registrert 114 kommunale boliger med mindre variasjon i perioden (SSB 12195). 
 
Innen helse bruker Nord-Fron bruker mer ressurser enn snittet i fylket og i hele landet, se et utvalg i 
underliggende tabell.  

Alle kretser Endring Kun sentrum Endring
Nord-Fron 5953 5628 -325 Nord-Fron 5953 5628 -325
Vinstra 4001 67 % 3999 71 % -2 Vinstra 1024 17 % 1029 18 % 5
Kvam 1159 19 % 1036 18 % -123 Kvam 775 13 % 776 14 % 1
Skåbu 793 13 % 593 11 % -200 Skåbu 97 2 % 102 2 % 5

Spredt 4057 68 % 3721 66 % -336

2000 2022 2000 2022
SSB 04317: Bosatt i grunnkretser

Antall 2022 Antall 2022
Regulert Uregulert

Vinstra 78 130 12
Kvam 27 12 24
Skåbu 26 7 15
SUM 131 149 51

Ledige tomter/ 
boenheter

Planbeskrivelse 
2018 Antall
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3.7 Arbeid 
Nord-Fron har en mindre andel av innbyggere sysselsatt sammenlignet med fylket og hele landet. 
Kommune har større andel i privat sektor enn i offentlig sektor. 
 

 
 
Pr. mai 2022 var andel helt arbeidsledig 1,4 % for Nord-Fron, 1,4 % for Innlandet og 1,6 % for hele landet 
(kilde: nav.no). Antall sysselsatt ift antall innbyggere vises i underliggende tabell. Tall er angitt ut fra bosted 
og ikke arbeidssted. 
Lokalt pr. i dag er det ingen direkte forventede endringer som vil påvirke disse tall forover utover 
alderssammensetningen. I et større perspektiv må en forvente at også kommunen blir påvirket av 
usikkerhet i verden med migrasjon ut fra krig og sult. 
 

 
 
Utfordringen fremover synes mest å ligge i tilgjengelig arbeidskraft, jf 3.1 Befolkningsutvikling og 
sammensetning.  
 
3.8 By- og tettstedsutvikling og samferdsel. 
Vinstra og Kvam ble sterkt påvirket av ny E6 som åpnet i 2016.  
Vinstra har flyttet mye av tyngdepunktet fra østsiden til vestsiden av Laugen. Tettstedsprosjektet «Vinstra 
2046» er inne i handlingsdelen gjennom en samarbeidsavtale som går ut 2023. Etablering av Vinstra Park 
har vært i fokus, og det er en ambisjon om nye leilighetsbygg tett på parken. Det jobbes også med andre 
boligprosjekter.  
 
Kvam har fått merke at E6 nå ligger utenfor tettstedet. Det er mye færre gjennomreisende som stopper og 
dermed færre servicesteder. Det har vært en satsing på fjellområdet, og gjester til fritidsboliger gir 

12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg, etter statistikkvariabel, region og år
Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg: 2021 Nord-Fron Innlandet Norge

Utgifter per innbygger 44 276 38 325 32 495 kr.
Årsverk per 10 000 innbygger 409,9 392,2 307,0 Årsverk
Netto driftsutgifter ift netto driftsutgifter 44 % 39 % 32 % %
Andel brukerrettede årsverk 77,3 78,1 77,8 %
Årsverk per bruker 0,56 0,56 0,58 Årsverk
Hjemmetjenester 80 år+ 25,2 30,7 28,6 %
Hjemmetjenester 0 - 66 år 41 47 49 %
På sykehjem 80 år+ 12,9 10,4 11,0 %
Dagaktivitetstilbud 67-79 år 0,55 0,75 0,68 %
Antall leger per 10 000 innbyggere 14 13 12 Årsverk
Antall fysioteraper per 10 000 innbyggere 12,6 11,3 9,6 Årsverk

SSB 11653: Lønnstakere og jobber
Nord-Fron Innlandet Norge

Antall lønnstakere 2 281 162 538 2 682 973
Andel av befolkningen 41 % 44 % 49 %
Privat sektor, offentlig eide foretak og uoppgitt 62 % 60 % 67 %
Offentlig sektor 38 % 40 % 33 %

SSB 07984: Sysselsatte 
Nord-Fron 2012 2021 Innlandet 2012 2021 Norge 2012 2021
Innyggere 5 830 5 705 Innyggere 379 938 370 603 Innyggere 4 985 870 5 391 369
Sysselsatte 2 954 2 741 Sysselsatte 187 903 173 015 Sysselsatte 2 588 999 2 762 176

51 % 48 % 49 % 47 % 52 % 51 %
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næringsgrunnlag. Oppstart av ny virksomhet i fabrikken og kommende nytt slakteri sør i nabokommunen 
Sel, forventer å gi en positiv mulighet for bosetting i Kvam, både i eksisterende boliger og nye. 
 
I Skåbu er det mindre endringer som påvirker utvikling av sentrum. Privatpersoner har investert og gjør 
større positive tiltak. Fritidsboliger/reiseliv er en stor del av virksomheten knyttet til utviklingen. Lokalt 
næringsliv har pågående prosjekt «Skåbu 2025» som støttes av kommunen. Kommunen vil støtte opp 
lokale initiativ for utvikling i form av samarbeid og tilskudd. Ved behov for endret reguleringsplan for 
sentrum skal kommunen bidra inn et slikt arbeid. 
 
Ledige boligtomter er kommentert i 3.5 Boliger. 
 
Det er også mange meter vei, vann og kloakk i kommunen: 

 
 
3.9 Fritidsboliger 
Det er en jevn utbygging av fritidsboliger. Noen områder avsatt til formålet i kommuneplanen er under 
regulering i privat regi. 
 
Ledige tomter/boenheter 

 Antall 2018 
Planbeskrivelse  

Antall 2022 
Regulert 

Antall 2022 
Uregulert 

Skåbu 143 195 170 
Sødorpfjellet 39 89 18 
Fefor og Tiurlia 254 173 296 
Kvamsfjellet 14 243 14 
Vinstravatna 40 48  
Kvikne  48  
SUM 490 748 549 

Manuelt telt sep-2021. 

 
3.10 Næringsareal 
Ledig næringsareal finnes i hovedsak på Vinstra og er i privat eie. Noen områder er ferdig regulert, men 
benyttes i dag som grusuttak.  
Lite er ferdig regulert eller opparbeidet. Kommunen selv har noen få ledige tomter kun i Kvam. 
Kommunen har ikke noe ferdig opparbeidet areal og tilby. 
 

 Areal  
Øya 90 dek Privat, uregulert 
Rustmoen 260 dek 
Brynsmoen 80 dek 

Privat, regulert, men benyttes til 
grusuttak/-behandling 

Lomoen 60 dek Privat, under regulering 
SUM 490 dek  

 

SSB 13229: Km vei 2016 2021
Europa-/riksvei 47 23
Fylkesvei 98 119
Kommunevei 117 118
Privat vei 570 572

SSB 13143/13144: Ledningsnett 2016 2021
Vannledning (m) 97 797 139 016
Spillvann (m) 109 586 111 542
Overvann (m) 43 297 43 942
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3.11 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunen har stort fokus innen dette tema. I de siste 15 årene har kommunen opplevd større 
naturkatastrofer og kriser forårsaket av privatpersoner. Det er gjort større sikringsarbeid der sikring av 
flombekken Givra er den siste. Det er gjort og gjøres en del arbeid med vurdering av ras- og flomfare for å 
være bedre rustet i utbyggingssaker. Psykisk helse med oppfølging i kriser er også i fokus. 
 
3.12 Klimaregnskap 
Miljødirektoratet utgir statistikk over utslipp tonn CO2-ekvivalenter for den enkelte kommune. For Nord-
Fron er det samlet et mindre nedgang på 12% i perioden 2009 – 2020. Landbruk og veitrafikk er klart de to 
største kildene til CO2-utslipp. De enkelte områder finnes også mer oppdelt hos kilden.  
 
Sektoren «Annen mobil forbrenning» omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-
veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Avgiftsfri diesel brukes blant 
annet i næringer som jordbruk, skogbruk og bygg og anlegg. Sektoren omfatter også maskineri som 
benyttes av private husholdninger. Utslippene for sektoren er beregnet av SSB og Miljødirektoratet. 
 

 
 
3.13 Kommuneorganisasjon, økonomi 
Kommunen er fra 01.05.2022 organisert med tre sektorer. Innen hver sektor er det tjenesteområder med 
egen leder som har budsjettansvar.  
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Finansielle måltall sier noe om kommunens økonomiske handleevnen. Nøkkeltall angis i prosent av brutto 
driftsinntekter. Tall korrigeres også for premieavvik og bruk/avsetning bundne fond og for lånegjeld knytt til 
selvkost. 

 
 
For budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 er måltallene i tabellen videreført, jf. vedtak i KS-sak 66/22.  
Kommunestyret vedtok i tillegg slike handlingsregler for budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026:  
- I planperioden skal utbytte fra kraftselskap brukes som egenkapital til bærekraftige investeringer.  
- I planperioden er målet at 10 % av eiendomsskatt fra kraftverk og 5 % fra netto salgsinntekt 
konsesjonskraft skal avsettes til investeringsfond for bruk som egenkapital ved framtidige investeringer. 
 
For øvrige kommentarer om drift og økonomi vises det til årsrapporter og regnskap. 
 
4 Vurdering av kommunen sitt planbehov 2023 - 2027 
Kapittelet omtaler kommuneplanen, temaplaner og eksisterende planer som det er behov for å omtale 
spesielt. Alle planer med unntak av regulerings/-arealplaner er listet opp og kommentert kort i eget 
vedlegg. De viktigste er kommentert spesielt her. 
Deler av kommunen er underlagt nasjonale bestemmelser som nasjonalpark eller verneområde. Villrein har 
egne vernesoner i østre del av kommunen, noe det må tas hensyn til. 
 
4.1 Definisjoner:  

 Interkommunalt (IK) Plan gjeldende for flere kommuner. 
 Kommuneplan (KP) Overordnet plan for å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og 

arealbruk. Jf. Pbl § 11-1. Består av en samfunnsdel og arealdel for hele 
kommunen. 

 Kommunedelplan (KDP) Overordnet plan gjelder for en angitt del av kommunens areal, eller for et 
avgrenset tema eller virksomhetsområde. 

 Tema-/Sektorplan Strategisk plan om et spesifikt tema/sektor. 
 Områdereguleringsplan Reguleringsplan som avklarer arealbruk og viktige sammenhenger for et 

større geografisk område 
 Detaljreguleringsplan Mer detaljerte avklaringer for et begrenset geografisk område for 

gjennomføring av utbyggingsprosjekter, tiltak og bruk/vern. 
 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 Konsekvensutredning (KU) 

 

Vedtatte måltall og resultat R2020 R2021 B2023 B2024 B2025
Netto driftsresultat i % 6,2 % 7,2 % -8,0 % 0,9 % 1,7 %
Måltall 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 %
Korrigert driftsresultat 4,3 % 40,0 % 90,0 % 1,7 %
Måltall 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Lånegjeld 82,7 % 84,1 % 15,5 % 102,5 % 98,5 %
Måltall 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %
Korrigert lånegjeld 69,90 % 72,30 % 93,10 % 90,60 % 87,10 %
Måltall 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
Disp.fond i % 7,8 % 16,3 % 10,2 % 13,2 % 13,1 %
Måltall 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %

https://www.nord-fron.kommune.no/om-kommunen/styringdokument-og-rapportar/arsrapportar-og-arsregnskap/
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4.2 Kommuneplan 
4.2.1 Samfunnsdelen 
Gjeldende samfunnsdel gjelder for 2017-2028 og ble vedtatt 20.06.2017. Kommunen har vært under en del 
endringer de siste årene, og det vil være behov for en ny gjennomgang. Det er mye usikkerhet i verden, noe 
som også kommer til å påvirke oss. Dette er vanskelig å forutse, men det er viktig å være så godt forberedt 
som mulig. Dette gjelder innen mange felt fra demografi, flykninger, klima- og miljø, helse, oppvekst og 
omsorg for å nevne noen. 
Økonomisk er kommunen i en relativt god posisjon for tiden, men det er flere ønsker enn ressurser. Ift 
overnevnte tema, spesielt ift demografi og klima er det viktig også å ha en så robust økonomi som mulig. 
Kommunen står ovenfor mange utfordringer som vil kreve sitt. 
I samfunnsdelen vil det være viktig å ha prioritert innsats de nærmeste årene. Ungdom, helse, beredskap, 
tekniske tjenester med flere skal sikre en bærekraftig fremtid. Kommunen blir målt opp mot andre 
kommuner i ulike statistikker, Kommune-NM for å nevne en. Slike målinger kan også gi innspill til 
prioriteringer. Det vil neppe være rom og ressurser for å få gjennomført alle ønsker. En prioritering må 
kunne henvise til valgt strategi. Dette skal være førende og også gjenspeiles i utarbeidelse av den årlige 
økonomiplanen. 
Nåværende samfunnsdel er delt opp i ulike satsningsområder med angitte mål og «Slik gjør vi det:». 
Gjeldende plan må evalueres. Det er ønskelig å fortsette samme oppbygging, og nå med en knytning mot 
FNs bærekraftsmål. 
 
4.2.2 Arealdelen 
Arealdelen ble vedtatt i 2018. Det vil være ulike behov innen kommunegrensen, og det legges opp til å 
rullere hele planen. De er behov for å se på områder for bolig, næring og fritidsboliger. Landbruk og 
friluftsområder er under stadig press og utviklingen må ses opp mot interesser innen klima og bærekraft. 
Ved endelig vedtak om kommuneplanens arealdel i sak KOM-057/18, 19.06.2018 ble det også vedtatt i 
punkt 3:  

Alle godkjente utbyggingsområder som mangler reguleringsplan ved start på neste rullering av 
kommuneplanens arealdel, eller senest pr 31.12.2024, skal vurderes tatt ut av planen.  

 
Ved forrige revisjon av kommuneplanen ble det tatt ut områder i Laugen for kraftutbygging, noe som igjen 
er blitt aktuelt. Fremtidig utbygging av fornybar kraft skal vurderes. Dette gjelder all type kraftproduksjon 
som vann, vind, sol, bio eller annet. 
 
Det vil være et behov for gjennomgang av alle områder av kommuneplanens arealdel, da i hovedsak sett 
opp mot utbyggingsmuligheter. 
 
4.2.3 Økonomiplan 
Årlig utarbeides budsjett og økonomiplan som omhandler både drift og vedlikehold. Politisk utgave er med 
kommentarer og er vår handlingsplan. Kommuneplanen skal være styrende for de årlige mål kommunen 
setter seg.  Årsrapporten er administrasjonens vurdering av gjennomføring ift plan økonomisk.  
 
4.3 Tema/sektorplaner 
Oversikt over temaplaner med vedtaksdato og merknader finnes som eget vedlegg. Det er en utfordring å 
holde fokus og følge opp planene etter vedtak. Det er derfor ønskelig med så få planer som mulig, og å 
gjøre arbeidet levende og aktuelt. Dynamiske planer med hurtig oppfølging og oppdatering synes ønskelig, 
men planfaglige krav med involvering skal ivaretas. Lovpålagte planer må prioriteres. 
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Boligplan 
Under utarbeidelse 

Plan for beitebruk (2020) 
Ikke behov for revidering nå, anbefalt revidering 2028 

Plan for skogbruk (2020) 
Ikke behov for revidering nå, anbefalt revidering 2028 

KDP energi- og klima (2009) 
Planen er foreldet. Må vurderes om det skal være egen plan eller om det er mer hensiktsmessig å integrere 
dette i annet overordnet planverk som samfunnsplan og arealplan.  

Behov for revidering/evt andre løsninger for å dekke lovkravet. Målsetning må være at Nord-Fron kommune 
skal fremstå som en ansvarlig klimaaktør. 

Kulturminneplan 
Det var gjort et arbeid i felleskap med Sør-Fron og Gausdal. Dette ble aldri avsluttet for Nord-Fron sin del. 
Det gjenstår en del arbeid og tilpasning. Skal planen vedtas må det gjennomgås på nytt. Anbefalt prioritert 
etter andre planer. 

Plan for trafikksikkerheit og kommunale vegar m/handlingsdel(2018) 
Det er ønskelig med oppdatert trafikksikkerhetsplan da dette løfter fokus på temaet og kan utløse støtte til 
tiltak. Anbefalt revisjon 2022-23 

Hovedplan for vatn 
Arbeidet er viktig opp mot budsjett og sikker vannforsyning. Også viktig mht utbyggingsavtaler mm. Arbeid 
er igangsatt, planlagt ferdig 2022  

Hovedplan for avløp 
Arbeidet er viktig opp mot budsjett og reduksjon av forurensning. Også viktig mht utbyggingsavtaler mm. 
Arbeid er igangsatt, planlagt ferdig 2022  

Hovedplan vei 
Vil være viktig hjelpemiddel for fremtidig ressursplanlegging innen drift, vedlikehold og forsterkning av 
kommunale veier. Anbefales prioritert. 

Hovedplan overvann. 
Hovedplan overvann er viktig og med dagens klimautfordringer så er dette mer aktuelt enn noen gang.  

 
4.4 Reguleringsplaner 
Etter siste vedtak av kommuneplanens arealdel ble det gjennomført en oppdatering av alle planer som 
hadde punkter innenfor fellesbestemmelser.  
Det har vært flere private reguleringsplaner de siste årene, flere som oppfølging av vedtak i 
kommuneplanen. Vi har også liggende noen planer som må tas opp når flomsikring av Givra er godkjent. 
Spørsmål om prioritet av planer tas opp som politisk sak med jevne mellomrom.  
Det er tidligere uttalt et behov for oppdatering av reguleringsplaner for Vinstra der mange er til dels gamle 
og utdatert. En område-/kommunedelplan for Vinstra vil være en fordel får å se området samlet før de 
enkelte detaljreguleringer revideres. Det er også etterspurt tilsvarende plan for både Skåbu og Kvam. 
Alternativ kan dette gjøres i kommuneplanens arealdel. 
Oversikt over reguleringsplaner er ikke inkludert i planstrategien. 
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4.5 Interkommunale prosjekt og planer 
Kommunen har et utstrakt samarbeid med kommunene Ringebu og Sør-Fron. Fellesplaner er inkludert i 
vedlagte oversikt med kommentarer. 
5 Oppsummering 
Det vil være behov for revisjon av kommuneplanen i hovedsak slik at den er oppdatert ift: 
 Nasjonale føringer 
 Innlandsstrategien 
 FN’s bærekraftsmål 
 Generelle føringer 
 Gjennomførte kommunale mål og videreutvikling 
 Gi føringer til oppdatering/nye tema- og reguleringsplaner 

 
Det vil være ulikt behov for revisjon av andre kommunale og interkommunale planer, se oppsummering i 
vedlagt oversikt. 
 
6 Vedlegg:  
6.1 Temaplaner – oversikt 2022 
6.2 Ungdata 2019 – nøkkeltall i søylediagram 
 


