
Utkast mål og strategier per 30.01.2023 
Temaer/kapitler: 
Visjon 

Folkehelse og lik rettighetsoppnåelse for alle Mål og strategier ikke klare.  

Bolyst og trivsel 

Næringsliv og landbruk      Mål og strategier ikke klare.   

Nasjonalparkkommunen Folldal 

Klima og energi Bruker hovedmål og strategier fra 
interkommunal plan om klima og 
energi.  

Arealstrategi          

Kommunen som organisasjon 

Samfunnssikkerhet og beredskap  



Folkehelse og lik rettighetsoppnåelse for alle 
 

Dette blir overordene mål og strategier som skal gjelde for alle kommunens funksjoner. Målene og strategiene inneholder følgende temaer: 

 

• Fysisk aktivitet 
• Trygghet 
• God livskvalitet gjennom hele livet 
• Inkludering 

 

Målene og strategiene er ikke klare.  

  



Bolyst og trivsel 
 

Kultur og oppvekst 
Vi vil Slik gjør vi det Merknad/kommentar 
Skape attraktive lokalmiljø og 
gode, tilgjengelige og 
inkluderende møteplasser  

Bidrar til økt aktivitet i sentrum gjennom ulike arrangementer og tilstelninger.  
 
Samarbeider med næringsliv og andre aktører om aktiviteter og arrangement.  
  
Tilrettelegger for at unge mennesker kan trives og etablere seg i Folldal.  
 
Utvikler inkluderende og tilgjengelige kommunale møteplasser og fremmer 
samlokalisering av ulike funksjoner.    
 
Etablerer trygge ferdselsveier for myke trafikanter.     
 
Bidrar til at det blir hyggelige uteområder i lokalmiljøene.   

Det er bevisst ikke 
spesifisert hvilke 
møteplasser som 
skal prioriteres da 
dette kan endre 
seg i planperioden.  
 
Prioritering av 
møteplasser er 
aktuelt i handlings- 
og økonomiplan.  

Tilby et åpent fritidstilbud til 
ungdom  

Utvikler fritidsklubben i samarbeid med målgruppen 
   
Tilbyr åpne aktivitets- og friluftsområder tilrettelagt 
for barn og unge.   

 

Ha en av landets beste 
kulturskoler  

Sørger for gode øvingslokaler.   
 
Utvikler kurstilbudet i samarbeid med  
brukergruppene.   

 

Mål skole/utdanning  Mål og strategier ikke 
klare 

Mål barnehage  Mål og strategier ikke 
klare 

 

  



Boliger 
Vi vil Slik gjør vi det Merknad/kommentar 
Ha tilgjengelige boliger til 
alle. 

Vi har tilgjengelige og godt tilrettelagte kommunale utleieboliger.  
 
Vurderer bruk av virkemidler som gjør at boliger blir benyttet til 
helårsbruk.   
 
Vurderer mulighetene for å omgjøre eksisterende kommunal 
bygningsmasse til boliger.  
 
Tilbyr kommunale boligtomter i Folldal sentrum og grendesentrene i 
kommunen?  
 
Legger til rette for at private kan etablere nye boligtomter i Folldal 
sentrum og grendesentrene i kommunen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avventer avklaring. 
 
 

 

 

Befolkningsutvikling 
 

Vi vil Slik gjør vi det Merknad/kommentar 
Ha en befolkningsutvikling 
som følger 
befolkningsframskriving 
basert på høy nasjonal vekst.  

Arbeider med optimisme for en positiv befolkningsframskriving. 
 
 

 

 

  



Nasjonalparkkommunen Folldal 
 

 

Vi vil Slik gjør vi det Merknad/kommentar 
Utvikle Folldals identitet som 
Nasjonalparkkommune 

Styrker samarbeidet mellom forvaltningen og næringsdrivende og 
skaper gode samtalearenaer.  
 
Har en tydelig profil og styrker merkevaren Folldal 
nasjonalparkkommune.  
 
Formidler informasjon og kunnskap om Nasjonalparkene.  
 
Balanserer lokale interesser og villreinens interesser gjennom godt 
samarbeid mellom ulike interessegrupper  
 

 

Bidra til bærekraftig bruk av naturen.  Bidrar til høy grad av faglighet som grunnlag for vurderinger rundt 
biologisk og geologisk mangfold.   
 
Setter klimaarbeid i nasjonalparkkommunen på dagsorden.  
 
Skaper gode prosjekter som ivaretar økonomisk, sosial, 
miljømessig og kulturell verdiskaping  
  
Styrker samarbeidet med kommuner og regioner med tilsvarende 
muligheter som Folldal kommune.   
 

 

 

  



Arealstrategi 
 

Vi vil  Slik gjør vi det  Merknad/kommentar 
Ha tilgjengelige 
boliger for alle  

Legger til rette for nybygging i eller rundt Folldal sentrum og grendesentrene.   
 
Legger til rette for spredt boligbygging i tilknytning til eksisterende veinett.   

  

 

Ta vare på villreinen 
og sårbar natur  

Nye områder for bebyggelse skal etableres i tilknytning til eksisterende 
infrastruktur.  
  
Legger organisert virksomhet (skitrasèer etc) til områder utenfor nasjonalt 
villreinområde (H560 i Kommuneplanens arealdel) der det er mulighet for det.   

 

Legge til rette for 
næringsutvikling  

Legger til rette for allsidig næringsutvikling på landbrukseiendommer, også utenfor 
det tradisjonelle landbruket.   
 
Har til enhver tid tilgjengelige næringsarealer med nødvendig infrastruktur.   
 
Avsetter tilstrekkelige arealer til masseuttak.   

 

Ha hyttebygging på 
naturens premisser  

Har ikke større reserve av planlagte hytteområder i Kommuneplanens  
arealdel enn det er behov for.   
 
Tillater ikke ny spredt fritidsbebyggelse.   
 
For eksisterende hytter i LNFR-områder er alle byggetiltak søknadspliktige.   

 

Ha et bærekraftig 
landbruk   

Legger til rette for utmarksbeite  
Opprettholder dyrka mark (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite)  
 
Bevarer dyrkbar jord som en ressurs for nydyrking og framtidig matproduksjon  
 
Legger til rette for en bærekraftig og aktiv forvaltning av produktive skogarealer  

 



Kommunen som organisasjon  
 

Vi vil Slik gjør vi det Merknad/kommentar 
Skape et positivt omdømme Har til enhver tid oppdatert og tilgjengelig informasjon om organisasjonens 

virksomhet.   
 
Legger til rette for aktiv brukerdialog med innbyggerne.   
 
Etterstreber å være en organisasjon med høy grad av åpenhet og tillit hos 
innbyggerne.  
 
Prioriterer samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner.   
 
Framsnakker og presenterer positive saker.  
 
Bevisstgjør et felles verdigrunnlag i organisasjonen.   

 

Tilby riktige, gode og 
kostnadseffektive tjenester til 
innbyggerne 

Har fokus på god tilgjengelighet for kommunens tjenester ved å videreutvikle 
digitale løsninger kombinert med fysisk tilstedeværelse.   
 
Tilbyr god service og tidsriktig saksbehandling.   
 
Deltar i samarbeid med nabokommuner.   
 
Har fokus på kvalitet.   
 
Være åpen for nyutvikling og innovasjon.   

 

Være en god arbeidsgiver Arbeider med samhold og felles identitetsbygging.   
 
Har fokus på etikk.   
 
Legger til rette for og er en pådriver for kompetanseutvikling.   
 
Støtter opp om faglige og relevante nettverk.   

 



Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

Vi vil Slik gjøre vi det Merknad/kommentar 
At Folldal skal være et trygt 
lokalsamfunn der samfunnssikkerhet 
og beredskap er godt ivaretatt.  

Videreutvikler kunnskapsgrunnlaget. 
 
Har god kompetanse og tilstrekkelig kapasitet i krisehåndtering  
 
Er forberedt på å møte klimautfordringene  
 
Vi har god robusthet mot digitale angrep  
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