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Forord 
 
Kjære alle innbyggere! 
 
Kommunens skal yte god service og gode og likeverdige tjenester for alle i hele Sør-Odal kommune. For å 
kunne gjøre dette må vi ha en plan – en strategi for hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det.  
 Kommunestyret har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel for 2012 - 2024, som viser de strategiske veivalg for 
samfunnsutviklingen i Sør-Odal kommune i et langtidsperspektiv. Her har vi beskrevet hvordan vil vi ha det 
hos oss i fremtiden, hvilke valg er viktige for å forme samfunnet og møte fremtidens utfordringer. Vi har et 
godt lokaldemokrati hvor vi gjennom bred medvirkning og allmenn debatt har fått en langsiktig strategi på 
plass, det er vi stolte av. 
 
I tillegg har kommunestyret vedtatt 3 hovedområder som vi skal ha spesielt fokus på de neste 4 år: 
 

- Befolkningsvekst og innbyggerrekruttering 
- Oppvekst og skole 
- Sunn kommuneøkonomi  

   
Kommunen er både direkte og indirekte en tilrettelegger for den lokale samfunnsutviklingen og gode og 
tydelige planer er viktig for å realisere ønsket utvikling, for å sikre fremdrift og resultater og et bærekraftig 
lokalsamfunn, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Dette har vi fått på plass med kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Med vennlig hilsen 

Anne-Mette Øvrum 
ordfører 
 

Foto: Sør-Odal kommune/M. Aasvangen 
Forsidefoto: Gunnar Nygård 
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Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) 
 
§ 1-1. Lovens formål  
       Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste 
for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner.  
       Planlegging etter loven skal bidra til å samordne 
statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 
grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  
       Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at 
tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 
Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  
       Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på 
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 
samfunn skal beskrives.  
       Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til barn og unges 
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.  
 
§ 10-1. Kommunal planstrategi  
       Kommunestyret skal minst én gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  
 
§ 11-1. Kommuneplan  
       Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.  
 
§ 11-3. Virkningen av kommuneplanens 
samfunnsdel  
       Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til 
grunn for kommunens egen virksomhet og for statens 
og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.  
       Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for 
kommunens prioritering av ressurser, planleggings- 
og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene 
innenfor kommunens økonomiske rammer.  
 
§ 11-6. Rettsvirkning av kommuneplanens 
arealdel  
       Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig 
arealbruk for området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av 
eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6.  
 

 

 

Om kommuneplanen  
Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet plan for Sør-Odal kommune de nærmeste årene. En samlet 
kommuneplan består av en samfunnsdel (en langsiktig del og av et 4 årlig handlingsprogram med 
økonomiplan) og av en langsiktig arealdel. 
 
Kommuneplanen er det øverste leddet i det kommunale plansystemet, og gir langsiktige føringer for 
utviklingen som skal skje. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel  
Langsiktig del 
Kommuneplanens samfunnsdel viser hvilke områder kommunen skal fokusere på de 12 neste årene, både i 
kommunesamfunnet og i kommunen som organisasjon. Den viser videre hvilke strategiske mål vi skal 
strekke oss etter, og hvilke strategier vi skal bruke for å nå målsetningene.  

 
Handlingsplan med økonomiplan – 4 årig 
Kommuneplanens samfunnsdel omfatter også et 4 årig handlingsprogram som viser hvordan den langsiktige 
delen skal følges opp. Dette handlingsprogrammet vil integreres i kommunens økonomiplan, og vil utvikles 
etter at den langsiktige delen er vedtatt. Det fireårige handlingsprogrammet skal vise hva kommunen skal 
prioritere de neste fire årene. Tiltak vil vedtas gjennom årsbudsjettet. 
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides før arealdelen for å legge overordnede strategier for kommunen 
som samfunn først. Arbeidet med kommuneplanens arealdel vil starte opp høsten 2011/vinteren 2012. 
 
Kommunal planstrategi 
Etter valget i 2011 skal kommunestyret utarbeide en kommunal planstrategi for den kommende 
kommunestyreperioden. En kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for å fastlegge 
det videre planarbeidet kommunen. Fristen for å vedta den nye kommunale planstrategien er ett år etter 
konstituering av nytt kommunestyre. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel gir en oversikt over hvilke planer kommunen har behov for. Kommunestyrets 
planstrategi vil gi føringer for hvilke planer vi skal utarbeide/rullere de neste 4 årene.  
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Planprosessen og medvirkning 
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet i februar 2011. Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig høring våren 2011, og ble vedtatt i 
kommunestyret den 21.06.2011. 
 
Formannskapet er kommunens planutvalg, og har hatt det overordnede ansvaret for planprosjektet. Planarbeidet har vært drevet av en administrativ 
plangruppe med prosjektleder.  
 
Målsetninger og veivalg er utarbeidet av 10 temagrupper bestående av fagkompetanse og ressurspersoner/-miljøer bosatt/tilknyttet Sør-Odal. 
 
Det er avholdt åpne møter i forbindelse med høring av planprogrammet og ved utarbeidelsen av samfunnsdelen. Det har vært god respons på møtene, 
og mange har bidratt til verdifulle innspill.  
 
For å ivareta barn og unge har Sør-Odal barne- og ungdomsråd og elevrådet ved ungdomsskolen vært involvert. Barn og unges representant i plan og 
byggesaker har bidratt i temagruppe for oppvekst og i plangruppa. 
 
Funksjonshemmedes råd og Eldres råd har sittet i plangruppa for planprosjektet, og har uttalt seg i forbindelse med planprogrammet og selve planen. 
Representant for de ansatte, representert ved Fagforbundet, har bidratt i plangruppa. 
 
Temaer i planen 
Kommuneplanens samfunnsdel tar for seg ulike temaer. Noen temaer er valgt ut som satsningsområder i kommunen, andre temaer omhandles fordi de 
er viktige i kommunen eller er lovpålagte etter plan- og bygningsloven. Følgende temaer er omhandlet i planen:  

• Utvikling av lokalsamfunnet vårt – Vilje! Utvikling! Vekst! 
• Oppvekstvilkår – Muligheter! 
• Kultur – Yrende! 
• Helse og omsorg – Livsglede! 
• Samfunnssikkerhet – Sikkerhet! 
• Naturressurser og miljø – Ressurser! Miljø! 
• Kommunal forvaltning og kommuneøkonomi – Effektiv forvaltning! Økonomistyring! 
• Langsiktig arealstrategi – Langsiktighet! 

 
Strategiske mål og målbilder 
Strategiske mål er overordene mål som vi ønsker å oppfylle, og gir en overordnet retningslinje som vi skal følge over tid. De strategiske målene er 
ikke direkte målbare, men kan evalueres underveis og ved endt planperiode. 
 
I planen er det også brukt ”målbilder”. Et målbilde er en fremtidsbeskrivelse av hvordan vi ønsker at fremtiden skal bli, beskrevet i nåtid. Målbildene 
er knyttet til endt planperiode i 2024. 
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Samlet utviklingsstrategi 
 

 
 
 

 
 

”Den urbane bygda med det yrende kulturmangfoldet” 
 

KOMMUNEPLAN  
2012-2024 
LANGSIKTIGE MÅLSETNINGER 

 

Tema Særskilte utfordringer 12 årige strategiske mål Behov for planer 
Vekst og verdiskaping 
• Legge til rette for befolkningsvekst 
• Sentrumsutvikling 
• Arbeidsplasser og næringsliv 
• Kollektivtilbud og offentlig 

kommunikasjon 

• Sør-Odal kommune - en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst 
 

4 årig handlingsplan 
Sentrumsplan 
Bevaringsplan for kulturminner 
Strategisk næringsplan 

 

Oppvekst  
• Levekårsutvikling 
• Skoleresultater og skolestruktur 
• Frafall videregående skole 

• Sør-Odal – et utviklende sted å vokse opp 
 
• Barn og unge i Sør-Odal opplever mestring i hverdagen innenfor egen 

helse, i barnehagen og i skolen 
 
• Barnehagene i Sør-Odal skal skape gode barndomsminner og etablerer 

en god plattform for skole og utdanning 
 
• Skolene i Sør-Odal er en god læringsarena hvor elevene får muligheter, 

møter krav, følges opp og opplever mestring 

4 årig handlingsplan 
Temaplan for: 
Oppvekst 
Grunnskoleplan 
Barnehageplan 

Kultur og idrett 
• Opprettholde frivillighet og 

dugnadsånd 
• Skape samarbeidsarenaer 
• Skape gode møteplasser for barn og 

unge 

• Kultur og idrett for alle – hele året 
 

4 årig handlingsplan 
Temaplan for: 
Plan for kultur og idrett 

Samfunnsutvikling 
og tjenester 
 

Helse og omsorg 
• Levekårsutvikling og folkehelse 
• Aldrende befolkning 
• Rekruttere og beholde 

kompetanse/arbeidskraft 
• Ny samarbeidsreform 

• Sør-Odal arbeider ut i fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på 
brukerens trygghet, mestringsevne og livskvalitet 

 
 
 
 
 

Kompetanseplan 
Demensplan 
Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 
Fysioterapiplan 
Rehabiliteringsplan  
Ruspolitisk handlingsplan 
Boligsosial handlingsplan  
Folkehelseplan 
Plan for samhandlingsreformen 
Psykiatriplan  
Nasjonal plan for selvhjelp 
Flyktningplan 
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Tema Særskilte utfordringer 12 årige strategiske mål Behov for planer 
Naturressurser og 
miljø 
 

• Jordvern og gjengroing av 
kulturlandskap 

• Øke skogens produktivitet                          
• Utnytte vannressursene 
• Klimautfordringer 

• Sør-Odals naturressurser skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte 
 
• Sør-Odal kommune skal redusere klimagassutslippene fra transportsektoren 

og annen forurensning, samt utnytte naturressursene i energisammenheng 
 

4 årig handlingsplan 
Landbrukspolitisk 
handlingsplan 
EUs vanndirektiv 
Storsjøplanen 
Kommunedelplan for energi 
og klima 

Langsiktig 
arealstrategi - 
overordnede 
strategier 
 

• Sentrumsutvikling 
• Grendestruktur/utbyggingsmønster 
• Næringsområder 
• Samferdsel 

• Sør-Odal skal ha en langsiktig arealstrategi som er i tråd med lokale-, 
regionale - og nasjonale retningslinjer og målsettinger 

 

4 årig handlingsplan 
Arealplan 
Reguleringsplaner 
 

Effektiv kommunal 
forvaltning 

• Krav til effektivisering og omstilling 
• Rekruttere og beholde arbeidskraft 
• Kompetanseutvikling 

• Sør-Odal kommune - en effektiv, brukervennlig og endringsdyktig kommune 
som er attraktiv for innbyggere og ansatte 

 

4 årig handlingsplan 
Personalpol. rtn. 
Kommunikasjonsstrategi 

Kommuneøkonomi 
 

• Lavt inntektsnivå 
• Ubalanse mellom inntekter og utgifter 
• Høy lånegjeld 

• Sør-Odal kommune skal ha en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi 
 

4 årig handlingsplan med 
økonomiplan 
Budsjett  
Økonomireglement 

Samfunnssikkerhet • Samferdsel  
• Flom 

• Sør-Odal kommune er opptatt av samfunnssikkerhet og oppleves derfor som 
et trygt sted 

 

4 årig handlingsplan 
Temaplan for: 
Beredskap 
ROS-analyser 

 
Kommuneplanens langsiktige (12 årige) del består av 2 deler: 

• Kommuneplanens samfunnsdel 
• Kommuneplanens arealdel 

 

 
 
Dette er planene vi trenger. Det blir opp til kommunestyret gjennom deres nye planstrategi å prioritere mellom de ulike planene. 
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Bakgrunn og forutsetninger 
Det ble høsten 2010 utarbeidet et eget ”Grunnlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel 
2010”. Dokumentet gir en oversikt over utfordringer knyttet til samfunn og miljø i kommunen og  
en oversikt over kommunens planer. 
 
Relevant statistikk for kommuneplanens samfunnsdel er samlet i dokumentet, og ligger til grunn  
for målene og veivalgene som er utformet. 
 
 
 
 
 

Kommunens satsningsområder 2012-2015 
Kommunestyret har vedtatt følgende satsningsområder de neste 4 årene: 
 

• Befolkningsvekst/innbyggerrekruttering 
• Oppvekst/Kvalitet og utvikling i skolen  
• Kommuneøkonomi 
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Vilje! Utvikling! Vekst! 
 

Vekst og utvikling er viktige faktorer for optimisme og fremtidstro. Å ha vilje til å stå sammen for å utvikle Sør-Odal til et attraktivt sted, og å 
samarbeide for å legge til rette for god infrastruktur og kollektivtransport kan være viktige grep for å stimulere til bosetting og verdiskaping.  
 
Strategisk mål 
Sør-Odal kommune - en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst 
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 I   er  
 vi stolte av….. 
 

• De levende grendene våre 
 
• Glommas flotte beliggenhet i 

kommunen 
 
• Det nye rådhuset med 

rådhusplassen 
 
• Stasjonsbygningen på Skarnes 
 
• Den gamle brua over Glomma 
 
• SIAP 
 
• Maarud potetgullproduksjon 
 
• Turområdene rundt Trondsbu, 

Vardelia og Grønlien 
 
• Vårt tradisjonsrike og stabile 

næringsliv 
 

• Vår stabile arbeidskraft 

 

 

Sentrumsutvikling 
 Attraktive steder trekker ofte til seg både den beste arbeidskraften og små og store bedrifter. Utviklingen av 
 Skarnes sentrum som et levende og velfungerende kommunesenter er et viktig punkt i kommunens 
 utviklingsstrategi. Kommunen jobber derfor aktivt med en ny plan for sentrumsutvikling. I planen er det 
 blant fokus på å legge til rette for nye universelt utformede møteplasser og nærfriluftsområder. Det er det 
 også satt fokus på å utvikle gjennomgående gang- og sykkelveier, blant annet for å sikre å skoleveien for alle 
 barn- og unge som daglig passerer jernbanen til og fra skolen.  
 

Målbilde 2024  
Handelen vokser og mange legger helger og ferier innom Skarnes, og til opplevelser på kulturtunet, SIAP og 

 ved Storsjøen. 
 

 Hvordan skal målet nås? 
• Gjennom pågående reguleringsplanarbeider finne en ideell fordeling av mellom boliger, næring, 

handel/service og offentlige bygg 
• Utvikle Skarnes til et levende handelssted med gode, universelt utformede møteplasser  
• Ta vare på lokal arkitektur og byggeskikk, og legge til rette for næring i eldre bygg 
• Bruke natur- og kulturarven vår som en ressurs 
• Videreutvikle Skarnes til et attraktivt besøkssted tilrettelagt for opplevelsesnæring 
• Utvikle og få synliggjort Storsjøen, Glomma og Oppstadåa til Østlandets beste rekreasjons-

/aktivitetsområde 
• Opparbeide tilrettelagte turstier, gang- og sykkelveier 
• Gjøre Skarnes miljøvennlig gjennom å ta i bruk miljøvennlige materialer, utvikle miljøvennlige løsninger 

som reduserer transportbehovet 
• Gi rom for lokal kreativitet, engasjement og dugnadsånd 

 

 Målet skal følges opp gjennom 
• Sentrumsplan 
• Prosjekt ”Innlandsskjærgården” og et lokalt prosjekt for Glomma/Storsjøenområdet  
• Bevaringsplan for kulturminner 

 

 Måleindikatorer 
• Vekst i omsetningstall på Skarnes sammenliknet med gjennomsnittet for Glåmdalsregionen   
• Antall næringsdrivende  
• Antall nyetableringer 
• Antall m2 nybygg  
• Antall universelt utformede møteplasser/nærfriluftsområder pr. innbygger
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Den gode historien! 
 

Etter nesten fem år som Country Manager for Gateway 
College Brasil valgte Karen Gjermundrød å bygge rede i 
Sør-Odal sammen med sin norskbrasilianske familie. 
Faktorer som spilte inn for denne avgjørelsen var nærhet 
til øvrig familie, kort distanse til Oslo og et gunstig 
boligmarked.  
 

 

Befolkningsutvikling i Sør-Odal kommune 1995-2030 
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Befolkningsutviklingen i kommunen i perioden 1995 – 2030. 

Innbyggertallene i perioden 2015-2030 er prognosebaserte (MMMM- 

middels vekst i folketallet) (kilde: SSB). 

 
 
 
 
 
Befolkningsvekst 
Hvor står vi? 
Kommunen har en desentralisert grendestruktur med 7 levende grender; Disenå, Finnholt, 
Galterud, Oppstad, Sander, Slåstad og Ullern, samt kommunesenteret Skarnes. 
 
Kommunen har hatt en jevn økning i folketallet de siste årene, og i følge befolkningsprognoser vil 
folketallet forsette å stige frem mot 2030.  

 
Kommunen har en synkende befolkningsutvikling i gruppen for barn og i gruppen mellom 20-44 
år. Motsatt har vi flere innbyggere i alle aldersgrupper over 50 år, med unntak av innbyggere over 
90 år. 
 

Målbilde 
Sør-Odal fremstår som en attraktiv tilflytningskommune med et velfungerende kommunesenter og 
et variert botilbud og befolkningsvekst i alle grender. 
 

Hvordan skal målet nås? 
• Skape bolyst gjennom helhetlig satsning på stedsutvikling 
• Kommunen benytter arealene aktivt for å legge til rette for ny bosetting innenfor kommunens 

økonomiske rammer og i samarbeid med private utbyggere  
• Utvikler attraktive bomiljøer på Skarnes og i grendene  
• Satser på et godt oppveksttilbud og kulturtilbud 
• Samarbeider for god infrastruktur og et godt kollektivtransportilbud 
• Driver aktivt og strategisk omdømmearbeid/innbyggerrekruttering 
• Videreutvikler innbyggerdialogen og bruker tilgjenglige informasjonskanaler aktivt for å nå 

ønskede målgrupper 
 
Måleindikatorer 
• Befolkningsvekst  
• Netto tilflytting  
• Ledige tomter 
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Den gode historien!  
 

Arkitekt og designfirmaet Topos flyttet til Skarnes og 
Odal Næringshage i 2011, og er en av flere 
kunnskapsbedrifter som har etablert seg i kommunen de 
siste årene. 
 

 

 

 

Verdiskaping 
Hvor står vi? 
Sør-Odal har et mangfold av foretak og bedrifter.  I 2011 var det registrert 791 bedrifter i  
Kommunen, hvorav 56 er små eller mellomstore.  
 

Vi har de siste årene hatt flere spennende nyetableringer, og vi ønsker å stimulere til flere. 
Odal Næringshage er veletablert i kommunen, og 25 bedrifter er tilknyttet virksomheten. 
 

Kommunen ble nylig medlem av ”Oslo-regionen”. 
 
Målbilde 2024  
Sør-Odal er regionens ledende etableringskommune for små og mellomstore bedrifter. 
 
Hvordan skal målet nås? 

• Legge til rette for og stimulere til forretningsdrift og handel i eksisterende 
lokaler i sentrum og i grendene 

• Videreutvikle attraktive næringsområder, og legge til rette for bedrifter som 
ønsker å etablere seg i kommunen 

• Ha god kommunikasjon i form av veg og jernbane 
• Være aktive og synlige på relevante fora og i media 
• Tiltrekke oss kompetanse med høyere utdanning og markedsføre vår stabile 

arbeidskraft 
• Videreutvikle arenaer som gir økt næringsutvikling 
• Satse på nyskaping gjennom å legge til rette for samarbeid mellom 

utdanningsinstitusjoner og næringslivet, og tilby lærlingplasser i kommunen 
• Videreutvikle opplevelsesbaserte næringer basert på kultur og naturressurser 
• Opprettholde bredbåndsdekning i 99 % av bygda 
• Ha en god 1. linjetjeneste i kommunen 

 
Målet skal følges opp gjennom    
• Strategisk næringsplan  
• Plan for entrepenørskap i skolen  
 
Måleindikatorer  
• Antall arbeidsplasser   
• Antall nyetableringer i kommunen  
• Antall bedrifter i kommunen 
• Antall lærlingplasser pr. 1000 innbyggere  

2011 Sør-
Odal 

Kongs-
vinger 

Nes Ullens
-aker 

Mikrobedrifter (Ingen – 9 ansatte) 735 1 540 1 619 2 599 
Små bedrifter (10-49 ansatte) 49 151 103 315 
Mellomstore bedrifter (50-249 
ansatte) 

7 24 12 57 

Store bedrifter 249 ansatte og over 0 2 0 11 
Totalt antall bedrifter 791 1 717 1 734 2 599 
Antall innbyggere 7 831 17 436 19 049 30 081 

Kommunevis fordeling av bedrifter etter størrelse (kilde: SSB) 
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Samferdsel og infrastruktur  
 

Hvor står vi? 
Kommunen har en målsetning om å ha en god tilrettelagt infrastruktur i form av veg og jernbane. Utbygging av ny 4 felts motorvei gjennom kommunen 
er påbegynt. Jernbaneverket er også i ferd med å ruste opp Kongsvingerbanen, og togtilbudet fra Skarnes skal forbedres. 
 

Målbilde 
Sør-Odal har god kommunikasjon i form av veg og jernbane. 
  
Hvordan skal målet nås? 
• Gjennom arealplanlegging samordne arealbruken for gode samferdselsløsninger 
• Sluttføre utbygging av ny Rv. 2 gjennom kommunen 
• Ha god kommunikasjon med fylkekommunale og statlige myndigheter om et godt kollektivtransporttilbud 
 

Måleindikatorer 
• Antall togavganger  
• Antall bussavganger 
 

Foto: Gunnar Nygård 
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Muligheter! 
Barn og unge er fremtiden vår! I Sør-Odal ønsker vi derfor å satse på gode oppvekstmiljøer som gir alle muligheter. 
  
Overordnet strategisk mål  
Sør-Odal – et utviklende sted å vokse opp 

Foto: Sør-Odal ungdomsskole 
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Helse og levekår barn og unge  
Hvor står vi? 
Barns utvikling og helse påvirkes av 
foreldres levekår, utdanning og 
muligheter på arbeidsmarkedet. Sør-
Odal scorer lavere enn gjennomsnittet 
på nasjonale levekårsstatistikker, og 
levekårsutfordringene har økte de 
siste 10 årene.  
 
Strategisk mål 
Barn og unge i Sør-Odal opplever 
mestring i hverdagen innenfor egen 
helse, i barnehagen og i skolen 
 

Målbilde 2024 
Kommunen har en bedre utvikling enn 
regionen for øvrig i henhold til 
levekårsindekser og 
udanningsstatistikk. 
 

Hvordan skal målet nås?  
• Kommunen jobber i team på tvers av fagområder for få utnytte kompetansen best mulig og for å sikre tidlig 

innsats og god oppfølging av utsatte barn 
• Tar i bruk kartleggingssystemer for å identifisere utsatte barn og ungdom  
• Skole og barnehage jobber for å jevne ut sosiale forskjeller gjennom tilrettelegging 
• Helsesøster er lett tilgjenglig ute på skolene og veileder barn og foreldre innenfor helse 
• Utvikler gode og holdningsfremmende oppvekstmiljøer og møtearenaer, og legger til 

rette for at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta i kultur og idrettsaktiviteter 
• Det tilrettelegges for at alle barn i kommunen, også barn med innvandrer-/ flyktningbakgrunn, deltar i 

pedagogiske tilbud før skolestart 
• Følger opp ungdom som ikke begynner eller viderefører videregående skole 
• Legger til rette for at barn får mulighet til medvirkning 
 

Målene skal følges gjennom 
Temaplan for oppvekst (tverrfaglig) 
  
Måleindikatorer 
• Levekårs relatert statistikk 
• ”Ungdata” fra NOVA 
• Andel barn med spesialundervisning

LEVEKÅRSINDEKS Sør-Odal Hedmark Landet 

Fullføring av videregående skole i prosent. 
Elever som startet i grunnkurs i videregående 
skole første gang i 2004 og status etter fem år i 
prosent (kilde: SSB) 

57 %  56 % 

Sosialhjelpsmottakere under 25 år pr. 1000 
innbyggere 16 år og over (kilde: NAV, 2010) 

70 65 47 

Antall unge under 25 år med bostedsadresse 
Sør-Odal kommune som har begått lovbrudd i 
2010 (kilde: Politiet, 2010) 
 

30   

Andel barn med spesialundervisning i prosent 
(kilde: SSB) 

6,9 8,2 8,9 

Adel av befolkningen med høyere utdanning    

Hjerte-karsykdommer, dødelighet 
kvinner/menn pr. 100 000 innbyggere  0-74 år 
200 8 (kilde: SHdir.) 

46/179 58/131 49/123 

Levealder kvinner/menn (kilde: SSB)  82/78 83/78 
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Barnehage  
 
Hvor står vi? 
Kommunen har 9 barnehager, hvorav 5 er kommunale. I følge brukerundersøkelser har kommunen et godt 
barnehagetilbud.  
 
Strategisk mål 
Barnehagene i Sør-Odal skal skape gode barndomsminner og etablerer en god plattform for skole og 
utdanning 
 
Målbilder 2024 
Alle barnehagebarna i Sør-Odal blir sett og opplever glede over mestring basert på egne forutsetninger og 
gjennom individuell oppfølging. 
 
Hvordan skal målet nås? 
• Barnehagene har et godt kvalitativt tilbud hvor barn blir sett, satt krav til og opplever glede av å få ting til 
• Kommunen har godt kvalifisert og stabilt personale – førskolelærere i alle pedagogstillinger og 

kvalifiserte fagarbeidere og assistenter 
• Det gjennomføres kompetansehevende tiltak innen rammeplanens fagområder 
• Barna stimuleres kulturelt gjennom den felles satsningen på ”Odalsbarnehagene” 
• Utsatte barn fanges opp tidlig 
• Det legges til rette for at barnehagen gir et godt utgangspunkt for barna ved skolestart  
• Antall barnehager tilpasses til kommunens reelle behov for barnehageplasser 
 
Målene skal følges gjennom 
• Temaplan for barnehagen – ”Odalsbarnehagene” 
• Kartlegging av barns ferdigheter innenfor språk og kommunikasjon, sosial kompetanse og motorikk 
 
Måleindikatorer 
• Relevant KOSTRA-statistikk 
• Brukerundersøkelser 
• Andel førskolelørere i pedagogstillinger 

Foto: Sander barnehage 
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I   er  
vi stolte av… 
 
 
• Det gode oppvekstmiljøet i 

kommunen  
 
• Det tilrettelagte barnehagetilbudet 
 
• Skolenes flotte beliggenhet i  

forhold til naturen  
 

• Den stabile lærerstaben vår 
 
• Barnas tilbud i kulturskolen 
 
• De mange flinke talentene våre  

innen idrett og kultur 
 
• Alle de frivillige lag og 

 foreningene 
 
• Dugnadsånden 
 
• At vi er hjembygda til Øystein  

Sunde og Kåre Tveter 
 
• Lyshuset med kulturlåven og 

Silkeveven   
 
 

 

 

Skole 
Hvor står vi? 
Det er 6 grunnskoler, fordelt på 5 barneskoler og en ungdomsskole i kommunen, samt videregående skole med ulike 
studietilbud. Kartlegginger viser at miljøet på skolene er godt, men at lærertettheten i klassene varierer med skolens 
størrelse. Kommunen oppnår middels skoleresultater ved nasjonale målinger. Befolkningsprognoser viser at elevtallet i 
kommunen vil synke i planperioden. 
 
Strategisk mål 
Skolene i Sør-Odal er en god læringsarena hvor elevene får muligheter, møter krav, følges opp og opplever mestring 
 
Målbilde 2024 
Sør-Odal ligger på topp for fagresultater og trivsel sammenliknet med andre kommuner i regionen. 
 
Hvordan skal målet nås? 
• Ha god og tydelig ledelse av skolene på alle nivåer 
• Ha en skolestruktur med fokus på best mulig kvalitet i undervisningen - i enheter som sikrer et likeverdig 

skoletilbud til alle elever i kommunen 
• Prioritere ressurssene mot det som gir best læringsresultater for elevene 
• Skape gode funksjonelle lesere gjennom å styrke begynneropplæringen i lesing  
• Styrke grunnopplæringen i matematikk 
• Øke læringstrykket og motivere elevene til å lykkes gjennom tydelige krav 
• Gjennomføre jevnlige underveisvurderinger for å gjøre elvene i stand til å nå sine kompetansemål 
• Øke lærernes kompetanse innenfor klasseledelse for å gi elevene et best mulig læringsutbytte 
• Fange opp utsatte elever på et tidlig tidspunkt, og legge til rette for tilpasset opplæring gjennom tiltak som gir god 

effekt 
• Legge til rette for gode skoleholdninger og styrke forholdet mellom hjem og skole 
• Videreutvikle tilbud om foreldreskole/treff 
• Ha god kommunikasjon og videreutvikle overgangsrutinene mellom barnehage, grunnskole og videregående skole 
• Samhandle aktivt med Hedmark fylkeskommune for å øke grunnlaget for gjennomføring av videregående skole 
• Bruke kulturminner aktivt i undervisningen 
 
Målene skal følges gjennom 
• Temaplan for grunnskolen 
• Prosjekt ”Ny Giv” mot frafall i videregående opplæring i ungdomsskolen 
 
Måleindikatorer  
• Tilstandsrapporter  
• Kartleggingsprøver og nasjonale prøver  
• Grunnskolepoeng 
• Gjennomsnittlige gruppestørrelser
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Yrende! 
Sør-Odal har et yrende kulturliv med nyskaping, tradisjoner og dugnadsånd!  
 

Strategisk mål 
Kultur og idrett for alle – hele året 
 

Foto: Gunnar Nygård 
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Hvor står vi? 
Sør-Odal har en sterk kulturhistorie og et bredt kulturliv.  
 

Frivillighet og dugnadsånd er gjennomgående for det gode kulturlivet i Sør-Odal og gjenspeiles i 
kommunens hele 100 aktive lag og foreninger. Det er mange kulturelle møteplasser i Sør-Odal som 
Odalstunet, Galleri Lyshuset med kulturlåven, samfunnshusene i grendene, SIAP, nytt bibliotek 
samt mange andre møteplasser i regi av private aktører. Sør-Odals store naturressurser innbyr 
også til kulturelle aktiviteter både sommer og vinter. 
 

I kommunen finner vi Solbakken folkehøyskole med teater, musikk og dans og Skarnes 
videregående med egen musikklinje. Sammen med Nord-Odal kommune har Sør-Odal en av 
Hedmarks største kulturskole med 600 elever. Vi er også vertskommune for Teater i Glåmdal og 
medarrangør av Lysukene i Odalen. 
 
Målbilde 2024 
Sør-Odal har et inkluderende idretts- og kulturliv med et bredt engasjement og tilbud til alle  
innbyggerne. Sør-Odal opplever kulturturisme i helger og ferier, og har årlig flere nasjonalt kjente  
arrangementer. 

 
Hvordan skal målet nås? 
• Tilrettelegger for at mangfoldet av innbyggere gjenspeiler kulturlivet 
• Støtter opp under frivillig lag-, idretts- og foreningsarbeid 
• Bruker grendene og grendehusene og som arenaer for kulturaktiviteter 
• Samarbeider for å tilrettlegge for bruk av naturressurser og kulturarv 
• Barn og unge deltar i utformingen av et bredt fritidstilbud 
• Satser på videreutvikling av unge talenter 
• Idrett og kulturliv samles/markedsføres gjennom den felles merkevaren ”Odal” 
• Videreutvikler Galleri Lyshuset med kulturlåven til en levende, kulturell møteplass med 

helgearrangementer 
• Samarbeider med lag og foreninger for å utvikle faste kultur- og idrettsarrangementer 
• Koordinerer kulturbasert næring 
 
Målene følges opp gjennom        
• Temaplan for kultur- og idrett         
 
Måleindikatorer  
• Antall arrangementer 

• Andel av barn og unge som deltar i aktiviteter innen kultur og idrett (grunnskolealder)

Foto: Karen Gjermundrød 

Foto: Henning Myrvang 
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Livsglede! 

Hvor står vi? 
Sør-Odal har en godt utbygd helse og omsorgstjeneste. Alle skal gis muligheter til å oppnå livsglede uansett ståsted i 
livet! 
 

Samhandlingsreformen skal innføres i 2012, og skal gradvis innarbeides frem til 2016. Dette gir utfordringer i 
kommunen knyttet til riktig kompetanse og kapasitet i tjenestetilbudet. 
 

Strategisk mål 
Sør-Odal arbeider ut i fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på brukerens trygghet, mestringsevne og 
livskvalitet 
 

Målbilde 2024 
Levekårstatistikker for Sør-Odal viser en positiv trend. Kommunen har ingen kritiske svakheter i tjenestetilbudet, og 
et klart flertall av brukerne er fornøyde med tjenestene.  
 

Hvordan skal målet nås? 
• Ha fokus på brukermedvirkning 
• Ta vare på og bistå i forhold til nettverksbygging, formidle samarbeid med frivillige organisasjoner og 

pårørende/familie 
• Gjennom forebyggende og rehabiliterende tiltak som styrker og bevarer mestringsevnen legge til rette for at 

innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig 
• Utnytte kommunens ressurser på tvers av enheter og jobbe interkommunalt der forholdene ligger til rette for det 
• Tjenestene skal til en hver tid være kunnskapsbaserte, og det skal legges til rette for å utdanne og bruke 

spesialkompetanse  
• Gjennomføre langsiktig rekrutteringsarbeid og samarbeide med skoler for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft 
• Jobbe i henhold til målsetninger i kommunens planer 
• Bedre botilbudet til vanskeligstilte grupper  
• Innføre og integrere relevant omsorgsteknologi i tråd med utviklingen på fagområdet 
 

Målene skal følges gjennom      Måleindikatorer    
Kompetanseplan helse og omsorg     KOSTRA-tall/IPLOS-data  
Demensplan         Brukerundersøkelser 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner           
Fysioterapiplan 
Rehabiliteringsplan med forskrifter       
Ruspolitisk handlingsplan 
Boligsosial handlingsplan  
Folkehelseplan 
Plan for samhandlingsreformen 
Psykiatriplan  
Nasjonal plan for selvhjelp 
Flyktningplan 

Folkehelsearbeid 
Folkehelsearbeid er samfunnets samlede 
innsats for å styrke faktorer som fremmer 
helsen, redusere faktorer som medfører 
helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. 
Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en 
jevnere sosial fordeling av faktorer som 
påvirker helsen.  
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Sikkerhet! 
 

Samfunnssikkerhet er samfunnets evne til å unngå skader og tap som følge av uønskede hendelser. 
 

Hvor står vi? 
Kommunen har en egen beredskapsplan for kriser, store ulykker og katastrofer.  
 

Kommunen har også utarbeidet en ”Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)” knyttet til samfunnssikkerhet. Viktige tema som belyses i denne ROS-analysen 
er uønskede hendelser som blant annet flom, branner og eksplosjoner, sabotasje og hærverk (terrorhandlinger), trafikkulykker, brudd på 
infrastruktur, epidemier og forurensning. Ved uønskede hendelser har kommunen også et kriseteam til dispensasjon. 
 

Kommunens største utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet er i dag samferdsel og flom 
 
Strategisk mål 
Sør-Odal kommune er opptatt av samfunnssikkerhet og oppleves derfor som et trygt sted ved ønskede hendelser 
 
Målbilde 2024 
Kommunens arbeid med beredskap og forebygging gjør at innbyggerne føler seg trygge og ivaretatt. Kommunen er à jour i henhold til pålagte 
oppgaver og aktuelt lovverk. 
 
Hvordan skal målet nås? 
• Jevnlige gjennomganger av rutiner knyttet til samfunnsikkerhet 
• Planlegge bruken av arealer slik at samfunnssikkerheten overfor liv, helse og eiendom ivaretas 
• Samarbeide med regionale- og nasjonale instanser for å videreutvikle sikker infrastruktur  
• Gjennomføre tiltak for å redusere skader ved flom 
• Kommunen skal jobbe for en utbygging av undergangunder jernbanen for å trygge myke trafikanters ferdsel i sentrum 
 
Målene følges opp gjennom 
• Kommunens beredskapsplan 
• ROS-analyser. Det vil bli utarbeidet en egen ROS-analyse i forbindelse med kommuneplanens arealdel. 
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Ressurser! 
Kommunen har et totalareal på 517 km2. Her ligger det fantastiske ressurser som vi må ta vare på og bruke! 
 

Strategisk mål 
Sør-Odals naturressurser skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte

Foto: Gunnar Nygård 



23 

 
 
 
 
Hvor står vi? 
Kommunens arealer fordeler seg på dyrket mark (66 km2), skog (380 km2), ferskvann (30 km2) og annet areal (41 km2). Odalens kulturlandskap er 
særegent, og landbruksnæringa er tradisjonsrik.  
 
Tap av verdifulle ressurser er en utfordring. Hvert år går noe av den beste matjorda vår tapt i forbindelse med utbygginger. Effektivisering av 
landbruksdriften og lite beitedyr fører til gjengroing og tap av kulturlandskapsverdier.  
 
Skogarealene våre er med og danner næringsgrunnlaget for mange innbyggere i kommunen. Skogen brukes også aktivt i frilufts- og 
rekreasjonssammenheng.  
 
Kommunens vannressurser med Glomma og flere innsjøer er i stor grad med på å skape identitet og særpreg til kommunen. 
 
Målbilde 2024 
Jord-, skog- og vannressursene i kommunen utnyttes på nyskapende og tradisjonelle måter innen næring, turisme og i energisammenheng, samtidig 
som vi har tatt vare på naturressursene våre. 
 
Hvordan skal målet nås? 
• Legge til rette for styrking av landbrukseiendommer i aktiv drift 
• Stimulere til skogforyngelse og ungskogpleie  
• Øke utnyttelsen av jakt- og viltressursene 
• Ta i bruk gjengroingstruede arealer til alternative vekster 
• Legge til rette for å bruke Glommas ressurser til energiformål 
• Satse på ”Innlandsskjærgården”  
 
Målene følges opp gjennom 
• Landbrukspolitisk handlingsplan 
• EUs vanndirektiv 
• Storsjøplanen 
 
Måleindikatorer 
• Antall dekar i aktiv produksjon 
• Antall enheter i drift/antall årsverk inne landbruk/naturbasert næring 
• Avgang av dyrkajord 
• Foryngelseskontroll 
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11 %

24 %

65 %

Stasjonær forbrenning

Prosessutslipp

Mobil forbrenning

 

Miljø! 
Hvor står vi?  
Det totale utslippet av klimagasser var i 2009 på 55 000 tonn CO2-ekvivalenter (år). Utslippene fordelte seg 
som vist på figur 1. Som diagrammet viser stammet 65 % av de totale utslippene fra kommunen fra mobil 
forbrenning, herunder veitrafikk.  
 

Sør-Odals store skogarealer er en viktig ressurs i klimasammenheng for binding og lagring av CO2. Netto opptak 
av CO2 i kommunens skogarealer er årlig på 34 600 tonn CO2. 
 

Energibruken i kommunen er stadig økende. Den totale stasjonære energibruken ligger årlig på rundt 170 GWh. 
Den totale mobile energibruken er på om lag 150 GWh årlig. Energibruken i den sistnevnte kategorien har steget 
betydelig de siste årene.  
 

Strategisk mål 
Sør-Odal kommune skal redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og annen forurensning, samt utnytte 
naturressursene i energisammenheng 
 

Målbilde 
Miljøregnskap og forurensingsstatistikk viser en klar positiv utvikling siden 2012. 
 

Hvordan skal målet nås? 
• Gjennom informasjon til innbyggere og næringsliv/industri 
• Samordning av arealbruk med hensikt å legge til rette for kollektivtransport 
• Stimulere befolkningen til å gå og å sykle gjennom tilrettelegging i arealplanleggingen 
• Stimulere til produksjon og forbruk av grønn energi 
• Legge til rette for bruk av Glommas ressurser for å skape fornybar energi 
• Ha fokus på å gjøre samfunnet robust mot forventede klimaendringer 
 

Målene følges opp gjennom 
• Kommunedelplan for energi og klima 
 

Måleindikatorer 
• Klimagassutslipp 
• Energiforbruk 
• Bruk av fornybar energi

Figur 1: Klimagassutslipp fordelt på  
kilde fra Sør-Odal kommune i 2009 (kilde: SSB). 



25 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 er en holdning og en kultur som  
får fram det beste i organisasjonen  
og medarbeiderne. 

 
 er å være åpen og stille seg positiv  

til nye muligheter. 

 
 er å ta ansvar, ta tak. 

 
 er et godt arbeidsmiljø der vi  

respekterer hverandre, hører på 
hverandre og samarbeider. 

 

 er god ledelse som inkluderer  
og respekterer. 

 
 er å si nei til noe for å få det beste  

resultatet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv forvaltning! 
Hvor står vi? 
Sør-Odal kommune er kommunens største arbeidsplass med 600 ansatte, fordelt omlag 485 årsverk. 
Kommunen er  
en politisk-demokratisk organisasjon, og er ansvarlig for tjenesteproduksjonen ovenfor innbyggerne. 
Kommunen  
er videre et myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter, og skal være med på å utvikle  
lokalsamfunnet.  
 

Pågående organisasjonsutviklingsprosesser er: balansert målstyring, kommunekompasset og  
ulike kvalitetssikringssystemer. 
 

Kommunens interne visjon er: ”Ja!”. Verdiene i organisasjonen er: tillit, respekt og lojalitet. 
 

Strategisk mål 
Sør-Odal kommune - en effektiv, brukervennlig og endringsdyktig kommune som er attraktiv for innbyggere 
og ansatte 
 

Målbilde 2024 
Sør-Odal kommune har gode tjenester og et godt omdømme. Kommunen er en attraktiv arbeidsplass som  
tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse. 
 

Hvordan skal målet nås? 
• Gjennom åpenhet og dialog med innbyggerne/brukerundersøkelser 
• Kvaliteten på kommunens tjenester skal følges opp og måles gjennom innføring av balansert målstyring 
• Kommunen skal være en lærende organisasjon hvor det legges til rette for kompetanseheving  
• Kommunen skal bygge et godt omdømme gjennom sin kommunikasjonsplattform 
• Vi skal ha fokus på å møte innbyggere, brukere og ansatte med tillit og respekt 
• Kommunen skal jobbe aktivt for å redusere ufrivillig deltid  
 

Mål og veivalg skal følges opp gjennom 
• Kommunikasjonsstrategi 
• Personalpolitiske retningslinjer 
 

Måleindikatorer 
• Brukerundersøkelser 
• Medarbeiderundersøkelser/kartlegginger 
• Sykefravær 
• Relevant Kostra-statistikk



26 

Stab/støtte

9 %

FDV/renhold

10 %

Skole, barnehage, 

barn og helse 

32 %

Kultur og fritid

4 %

Teknikk, næring og 

brann

5 %

Helse og omsorg og 

NAV

40 %

Netto driftsutgifter for Sør-Odal 
kommune i 2010. 

 

 

Økonomistyring! 
 
Hvor står vi? 
Kommunens driftsinntekter var i 2010 på 440 millioner kr. Netto driftsutgifter fordelte seg som figuren under viser 
samme år. Sør-Odal kommune har en anstrengt økonomisk situasjon, hvor utgiftene vokser mer enn inntektene. 
Kommunens merforbruk var i 2010 på 11,4 millioner kroner. Kommunen har i tillegg høy lånegjeld. 
 

Som en følge av kommunens økonomiske situasjon er kommunen registrert inn i ROBEK-systemet. Dette 
innebærer at kommunen er pålagt å utarbeide en fireårig forpliktende plan for å bringe økonomien i balanse. En 
slik forpliktende plan skal gi en vurdering av kommunens økonomiske status. Den skal også angi mål for 
økonomisk utvikling og hvilke tiltak dette utløser.   
 

Strategisk mål 
Sør-Odal kommune skal ha en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi 
 

Målbilde 2024 
Kommunen har økonomisk handlefrihet til å møte uforutsette 
hendelser og utvikle gode tjenester. Kommunen har egenkapital til 
investeringer. 
 

Hvordan skal målet nås? 
• Foreta prioriteringer og målrette tjenesteytingen ytterligere 
• Ha gode rutiner for planlegging, budsjettering og rapportering 
• Bygge egenkapital/reserver tilsvarende 3 % av brutto 

driftsinntekter hvert år 
• Ha egenkapital til investeringer 
 

Målet skal følges gjennom  
• Budsjett  
• Handlingsplan med økonomiplan 
• Økonomireglement 
• Årsregnskap 
• Årsmelding 
 

Måleindikatorer 
• Årlig driftsresultat 
• Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter 
• Grad av egenkapitalfinansiering ved investeringer 
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Langsiktighet!  
 
Strategisk mål 
Sør-Odal skal ha en langsiktig arealstrategi som er i tråd med lokale-, regionale- og nasjonale retningslinjer og målsettinger 
 
Målbilde 2024 
Kommunen har en bærekraftig arealforvaltning, har lyktes med å skape et velfungerende sentrum med identitet, har et variert botilbud i grendene og 
gode kollektiv- og samferdselløsninger. 
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Langsiktig arealstrategi 
Kommunens samfunnsdel skal gi føringer for kommunens langsiktige arealbruk. Kommunen skal i arealforvaltningen ta hensyn til nasjonale og 
regionale målsetninger og retningslinjer. Viktige føring i disse er blant annet å ta hensyn til biologisk mangfold, jordvern, forurensning, kulturminner 
og kulturmiljøer, universell utforming*) og folkehelse.  
 
Ved lokalisering av eventuelle nye boligområder, næringsområder eller områder for fritidsboliger, eller ved utvidelse av eksisterende felt, vil det i det 
kommende arbeidet med arealplanleggingen foretas nødvendige konsekvensutredninger. 
*) Universell utforming: Utforming av omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig.  
 

Sentrumsutvikling  
Hvor står vi? 
Utviklingen av Skarnes sentrum som et velfungerende kommunesenter er et viktig punkt i kommunens utviklingsstrategi. Skarnes mangler i dag gode 
og universelt utformede møteplasser/grøntområder i sentrum. Det er også behov for å sette fokus på å utvikle gjennomgående gang- og sykkelveier, 
og på å sikre skoleveien for alle elever som daglig passerer jernbanen til og fra skolen.  
 
Målbilde 2024  

• Kommunen har et stedegent og funksjonelt sentrum med attraktive og universelt utformede møteplasser og grøntområder. 
 
Hvordan skal målet nås? 

• Ta vare på lokal arkitektur og byggeskikk i form av visuell veileder med bestemmelser. 
• Folkehelsen bedres gjennom godt tilrettelagte turstier, gang- og sykkelveier. 
• Etablere gode og universelt utformede møteplasser 
• Via pågående reguleringsplanarbeid legge til rette for en god fordeling av mellom boliger, næring, handel/service og offentlige bygg. 

 

Boligområder 
Hvor står vi nå? 
Kommunen har en desentralisert grendestruktur med 7 aktive grender; Galterud, Slåstad, Sander, Oppstad, Ullern, Disenå og Finnholt, samt 
kommunesenteret Skarnes. 
 
Kommunen har hatt en jevn økning i folketallet de siste årene, og i følge befolkningsprognoser vil folketallet forsette å stige frem mot 2030. 
Byggemønsteret for de siste 10 årene viser at det til dels har vært byggeaktivitet i alle grender. Det finnes i underkant av 300 regulerte tomter i 
kommunen, hvorav i overkant 100 er byggeklare. På grunn av kommunens anstrengte økonomi må utviklingen de øvrige regulerte tomtene skje 
etappevis. 
 
Målbilde 2024 
Kommunen har oppnådd en betydelig befolkningsøkning i planperioden gjennom tilrettelegging for differensiert boligbygging i Skarnesområdet og 
gjennom å skape boområder med ulike kvaliteter i grendene. 
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Hvordan skal målet nås? 

• Kommunen benytter arealene aktivt for å legge til rette for ny bosetting innenfor kommunens økonomiske rammer og i samarbeid med private 
utbyggere 

• Tilbyr boområder med ulike kvaliteter i grendene 
• Satser på boligfortetting innenfor sentrumssonen 
• Spredt boligbygging kan tillates i utpekte områder hvor det i dag allerede er tilrettelagt for bebyggelse og hvor dette er forenlig med øvrige 

målsetninger lokalt og nasjonalt 
• Gjennom arealplanleggingen legge føringer for valg av energiløsninger og energibruk 
• Differensiere mellom ulike vassdrag med tanke på byggeforbud i 100-metersonen 
• Lage bestemmelser for flomutsatte områder 
 

Næringsområder 
Hvor står vi nå? 
Både offentlig sektor og privat virksomhet er viktige for kommunens næringsliv. Kommunen har i dag 6 større næringsområder, fordelt på til sammen 
1570 daa. Det har vært få nyetableringer på disse områdene de siste 10 årene. I forbindelse med utbygging av ny Rv. 2 antas det at behovet for 
næringstomter endres.  
 
Målbilde 2024 
Kommunen er kjent som en attraktiv etableringskommune med sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter. 
 
Hvordan skal målet nås? 
• Sikre og utvide eksisterende næringsområder 
• Lokalisere nye næringsområder med avkjøringsmuligheter fra kryssområdene tilknyttet ny Rv. 2 i Skarnesområdet, fortrinnsvis på udyrkbar mark 
 

Fritidsbebyggelse 
Hvor står vi nå? 
I den eksisterende arealdelen av kommuneplanen foreligger det 3 byggeområder for fritidsbebyggelse, og det er videre avsatt fire soner for 
lokalisering av nye felt. 
 
Målbilde 2024 
Kommunen opplever økt byggeaktivitet og etterspørsel etter fridtidstomter. 
 
Hvordan skal målet nås? 
• Konsentrere fritidsbebyggelse til allerede tilrettelagte områder 
• Legg til rette for ytterligere fritidsbebyggelse på østsiden av Storsjøen med attraktive tomter 
• Differensiere mellom ulike vassdrag med tanke på byggeforbud i 100-metersonen 
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Samferdsel  
Hvor står vi nå? 
Kommunen har en målsetning om å ha en godt tilrettelagt infrastruktur i form av veg og jernbane. Det er planlagt en ny firefelts motorvei fra 
Kongsvinger til Nybakk (Rv. 2). Første steg i utbygginga er strekninga mellom Kongsvinger og Slomarka. Neste etappe blir mellom Slomarka og Nes 
kommune.  
 
Kommunen arbeider også med en plan for utvikling av Skarnes sentrum. Her inngår et trafikksikkerhetsprosjekt for fylkesvei 175. Dette prosjektet er 
prioritert i handlingsprogrammet for nasjonal transportplan med oppstart i 2012. Skarnes stasjon skal rustes opp i forbindelse med den planlagte 
utvidelsen av togtilbudet mellom Oslo og Kongsvinger med blant annet undergang under jernbanen for myke trafikanter. 
 
Målbilde 2024 
Sør-Odal er et samferdselsknutepunkt for Hamar-, Kongsvinger- og Osloregionen samtidig som vi har ivaretatt den interne kommunikasjonen ut i 
grendene. 
 
Hvordan skal målet nås? 
• Ha god dialog med statlige- og fylkeskommunale myndigheter for å fremme kommunens interesser i saker som berører veg, jernbane og 

kollektivtransport 
• Bruke planlegging aktivt for å samordne arealbruken i tilknyting til eksisterende og nye samferdselsårer 
• Ha fokus på økt trafikksikkerhet  
• I størst mulig grad ta jordvernhensyn ved samferdselsutbygginger  
• Korridor for ny Rv. 2 vil inngå i arealplanen i henhold til trasévalg og tilhørende reguleringsplaner 
• Kommunen jobber for å legge inn en omkjøringsvei til Fv. 175 i Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark, i tråd med tidligere vedtatt 

reguleringsplan for området 
• Kommunen ber om å få utredet muligheten for en avlastningsveg over Glomma fra Tronbølområdet til området ved Sandnesmoen. 

Områder for landbruk, natur og friluftsliv (LNF-områder) 
Hvor står vi nå? 
Kommunen har store verdifulle naturressurser fordelt på dyrket mark (66 km2), skog (380 km2), ferskvann (30 km2) og andre arealer (41 km2). 
 
Målbilde 2024 
Kommunen forvalter og utvikler naturressursene til det beste for allmennheten og fremtidige generasjoner. 
 

Hvordan skal målet nås? 
• Ved all planlegging skal jordvernet tillegges stor vekt i tråd med nasjonale målsetninger og inngrep i særlig verdifulle områder skal 

unngås 
• Benytte utviklingspotensialet som ligger innenfor grendene og sentrumsområdene 
• Beskytte og utvikle natur og landskap slik at livsvilkårene for mennesker, dyr og planer forbedres, og rekreasjonsverdiene øker 
• Sikre nedslagsfeltet for drikkevann 
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Nasjonale føringer 

Regionale føringer 

Hjelpedokumenter 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
Visjon 

Overordnede mål 
Satsningsområder, hovedmål og veivalg 

for kommunedelplaner/temaplaner 
 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

KOMMUNEDELPLANER/ 
TEMAPLANER 

Delmål 
Tiltaksplan, minimum 4 år 

ØKONOMIPLAN/ 
HANDLINGSPROGRAM - 4 år 
BUDSJETT - 1 år 
Prioriterer mellom 
kommunedelplaner/temaplaner 
 

Grunnlagsdokument for 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Virksomhetsplaner 

Kommunal planstrategi 

Årsrapporter 

 

Plansystem  
Figuren til venstre gir en oversikt over kommunens 
plansystem. 
 
Kommuneplanprosessen vil etter valget i 2011 knyttes 
direkte til årshjulsprosessene. Det betyr at plansystemet 
blir en 4 årig syklus, tilpasset kommunevalgperioden.  
 
Den nye kommunale planstrategien, som skal utarbeides 
etter hvert valg, og kommuneplanen med 
handlingsprogram samkjøres med revisjon hvert 4 år.  
Inntil plansystemet er direkte synkronisert med 
kommunevalgperioden blir planen for de overordnede 
planene slik: 
 
 

 
Handlingsprogram med økonomiplan vil rulleres årlig etter 
utarbeidelse i 2012. 
 
Kommuneplanprosessen er fremstilt skjematisk på neste 
side. 
 
       
      

 
Plan/aktivitet 
 

 
År 

Valg 2011 
Kommuneplanens samfunnsdel, langsiktig del 2011 
Kommunal planstrategi (politisk) 2011/2012 
Kommuneplanens samfunnsdel, handlingsprogram 
med økonomiplan 

2012 

Kommuneplanens arealdel 2012/2013 
Grunnlagsdokument 2015 
Valg  2015 
Kommunal planstrategi (politisk) 2015/2016 
Kommuneplanens samfunnsdel, langsiktig del  2016 
Kommuneplanens arealdel 2017 
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     Årshjul 1 
 

Grunnlagsdokument  
 - Fakta 
 - Utfordringer 

Handlingsplan 
med økonomiplan 
 - Årlig revisjon 

Handlingsplan med 
økonomiplan  
 - Årlig revisjon 

Handlingsplan med 
økonomiplan 
 - Årlig revisjon 

Handlingsplan med 
økonomiplan 
 - Årlig revisjon 

Politisk 
planstrategi 

Planprogram 

Revisjon 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Revisjon 
kommuneplanens 
arealdel 

Planprogram 

 

 
     Årshjul 2 
 

 

 
     Årshjul 3 
 

 

 
     Årshjul 4 
 

 

Valg 

År 1 År 2 År 4 År 3 
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