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Ordførerens forord: 

Stange kommune – mulighetenes kommune 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste plandokument. 
Den har et tidsperspektiv som strekker seg over fire valgperioder, fra 2014 
til 2026. Samfunnsdelen bygger på kommunens nylig vedtatte planstrategi, 
og er samtidig grunnlaget for kommunens arealplan. 
 
Hva skal prege Stange de neste 12 år?  
 
Stange Kommune skal være en attraktiv bostedskommune, med 
livskraftige lokalsamfunn, kjennetegnet ved velferdskommunens viktigste 
pilarer: En kommune med trygge og gode oppvekstvilkår, med barnehager 
og skoler som bringer fram det beste i oss. En utvikling av bygda vår preget 
av de viktigste byggesteinene for folkehelse: trygghet, tillit, rettferdig 
fordeling og likeverd. "Helsesamfunnets grunnmur er likeverd", som Per 
Fugelli har formulert det. En kommune som henger med i den teknologiske 
utvikling, og sikrer en effektiv og moderne infrastruktur. 
 
Det er selvsagt ingen gitt å si noe med 100 % sikkerhet om framtida, heller 
ikke den næreframtid. Men noe vet vi, og det vi vet, taler så absolutt til 
Stanges fordel. Stange Kommune blir i årene som kommer, mulighetenes 
kommune. Vi vil oppleve store forandringer på grunn av storsamfunnets 
investeringer, forandringer som vil gi oss muligheter. 
 
Stange vil de kommende år, mer enn noen annen kommune, preges av 
videre utbygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane. Vi er i dag en 
del av et felles bo - og arbeidsmarked i Hamarregionen. Vi vil om få år 
minske "avstanden" til Oslo på en slik måte at vi virkelig blir et stort felles 
bo – og arbeidsmarked, som en del av et utvidet Stor-Oslo. I vår 
samfunnsplanlegging i årene som kommer, må vi derfor evne å ha minst 
tre tanker i hodet samtidig. For det første planlegging og utvikling av 
Stange kommune med befolknings - og næringsvekst, for det andre et 
aktivt samspill i Hamarregionen, og for det tredje en utvikling som gjør oss 
attraktive for bosetting og næringsaktivitet, knyttet til det faktum at vi er 
en del av Oslo-regionen. 
 
 

 
 
 
 
Det er nettopp når vi skal navigere i dette litt ukjente og krevende landskap 
at vi trenger kommuneplanens samfunnsdel. I årene som kommer vil 
samfunnsdelen bli et verktøy for viktige politiske veivalg for kommunen i 
hjertet av Hedmark og på solsida av Mjøsa.  
 
En kommune som også i framtida skal leve opp til sine verdier: Åpenhet - 
Trygghet – Mangfold.  

 

 



Kommuneplanens samfunnsdel, sluttbehandling 
 

4  
 

FAKTA OM STANGE  

 
 

Kart: Ellinor Kristiansen   

    

 

Tabell 1: Antall innbyggere
 
 
 

Tabell 2: Framskrevet folkemengde
Folkemengde, gitt ulike alternativ for vekst i årene 2020, 2030 og 
2040.  

 
Figur 1: Demografisk oversikt
Folkemengde, gitt mellomalter
og 2040 fordelt på aldersgrupper
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 Middels nasjonal vekst 
(årlig % vekst) 

2020 20301 (0,7 %) 

2030 21513 (0,6 %) 

2040 22272 (0,3 %) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

nnbyggere i Stange fra 2009-2013 

Tabell 2: Framskrevet folkemengde 
Folkemengde, gitt ulike alternativ for vekst i årene 2020, 2030 og 

Demografisk oversikt 
Folkemengde, gitt mellomalternativet for vekst i årene 2020, 2030 

g 2040 fordelt på aldersgrupper.

 

16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år eller 
eldre

2020

2030

2040

2012 2013 2012-2013 

19190 19407 217 (vekst 1,1 %) 

Lav nasjonal vekst 
(årlig % vekst)  

Høy nasjonal vekst 
(årlig % vekst)  

19817 (0,2 %) 20684 (1 %) 

20175 (0,2 %) 23044 (1,1 %) 

19969 (-0,1 %) 25499 (1 %) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 2013. 
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1. Innledning 

Bakgrunn og forutsetninger 
Kommunens planstrategi, vedtatt 20.06.2012, 
gir en oversikt over utfordringer knyttet til 
samfunn og miljø i kommunen, og en oversikt 
over kommunens planbehov i inneværende 
kommunestyreperiode. Planstrategien 
inneholder relevant statistikk og prioriteringer, 
som ligger til grunn for målene og veivalgene 
som er utformet i kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 

Kommunens satsningsområder 2014 
– 2026 
Kommunestyret har vedtatt følgende 
satsningsområder de neste 12 årene.  
 
• Folkehelse - Utjevne sosiale forskjeller i 

helse og levekår 
• Bolyst og attraktivitet - Et livskraftig 

lokalsamfunn med varierte botilbud 
• Barnehage, skole og utdanning - Kultur for 

læring og danning  
• Infrastruktur - En effektiv og moderne 

infrastruktur 
 

Satsningsområdene peker på det som skal gis 
særlig oppmerksomhet og ressurser i 
kommende planperiode. Satsningsområdene 
inneholder et overordnet mål med 
underliggende delmål, og for hvert av 
delmålene vedtatte strategier for å nå ønsket 
utvikling.  
 

Å etterstrebe en sterkere kobling mellom 
samfunnsdelen og arealdelen er en målsetting. Derfor 
synliggjøres relevansen som samfunnsdelens 
prioriteringer har for arealdelen konsekvent gjennom 
hele planen.  
 
Samfunnsdelen har som hovedmål å sikre en helhetlig 
planlegging og at vi – kommunen som samfunn og 
organisasjon – drar i samme retning. Dette innebærer 
blant annet å sikre best mulig samsvar mellom 
forventninger, behov, tjenestetilbud og ressurser, både 
mellom politikere, ansatte og innbyggerne. For å 
synliggjøre dette tar samfunnsdelen for seg følgende 
sentrale tema for samfunnsutviklingen i Stange 
kommune: 
 
• Kommunal forvaltning og kompetanse – innovativ 

og lærende organisasjon 
• Sentrale veivalg - langsiktig arealstrategi 
• Samfunnssikkerhet og en bærekraftig utvikling 
• Kommuneplanen og planhierarkiet – 

rasjonalisering av planbehovet 

Kommuneplanen er kommunens overordnede 
styringsdokument. Den består av en samfunnsdel og en 
arealdel. Det er i kommuneplanen politikerne legger 
premissene for hvordan Stange kommune skal utvikles 
fremover, både som samfunn og organisasjon. 
Samfunnsdelen er således retningsgivende for all 
kommunal sektor – og temaplanlegging.  

 

  

 

Nasjonale føringer 

Det er et viktig prinsipp at kommunal planlegging fremmer 
helheten i samfunnet og at oppgavene og interesser i et 
område ses i sammenheng. For å ivareta dette må den 
kommunale planleggingen ta hensyn til og ivareta både 
nasjonale, regionale og kommunale mål, interesser og 
oppgaver, samt bidra til å gjennomføre internasjonale 
konvensjoner.  

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging ble vedtatt 
24.juni 2011. I dette dokumentet har regjeringen formulert 66 
forventninger som fordeler seg på følgende seks tema: 

� Klima og energi 
� By – og tettstedsutvikling 
� Samferdsel og infrastruktur 
� Verdiskapning og næringsutvikling 
� Natur, kultur og landskap 
� Helse, livskvalitet og miljø 

Flere av de strategiske valgene Stange kommune gjør i 
kommuneplanens samfunnsdel bygger på disse føringene.  

Regionale føringer 

Hedmark fylkeskommune har utformet sin regionale 
planstrategi, og lagt opp til fire hovedutviklingsområder: 

� Infrastruktur 
� Kompetanse og næringsutvikling 
� Attraktivitet 
� Klima, energi og naturressurser 

Flere av de strategiske valgene Stange kommune gjør i 
kommuneplanens samfunnsdel bygger på disse føringene. 

Felles kommunikasjonsplattform for Hamarregionen  

Regionens DNA er definert som romslig; dette innebærer at 
Hamarregionen skal være Norges mest imøtekommende og 
tilretteleggende region for innbyggere, besøkende og 
næringsliv. Alle skal føle seg velkommen, ivaretatt og få 
muligheten til å utvikle og utfolde seg. Vi skal være raus – 
offensiv – solid. Historien om Hamarregionen skal være: 

• Norges spiskammer 
• Alle muligheter til et aktivt liv 

• Rom til å skape 
• Norges beste vertskap 
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Litt om den generelle samfunnsutviklingen    

Stange kommune har hatt en relativt god befolkningsvekst det siste året på 
1,13 %. Siden veksten på landsbasis har økt til 1,2 % sakker Stange likevel 
akterut. Målet for befolkningsveksten i kommende kommuneplanperiode 
er å ligge rundt landsgjennomsnittet på 1,2 %. Estimatene viser at Stange 
kommune vil ha en positiv befolkningsvekst i årene fremover. Dette skaper 
optimisme.  

Stange kommune har per i dag en relativt ung befolkning, selv om andelen 
eldre over 80 er høyere enn i landet som helhet.  Den demografiske 
utviklingen viser at 84,7 % av befolkningen er fra 0 til 66 år. Dette skaper 
muligheter, da det er denne gruppen som i stor grad driver 
samfunnsutviklingen fremover gjennom å skape arbeidsplasser og 
næringsutvikling.  

I 2040 vil de i aldersgruppen 80 og eldre, være dobbelt så mange som de er 
i dag, mens økningen i aldersgruppen 20-44 år forblir nesten uendret. På 
sikt synes det utfordrende å yte velferdstjenester på en bærekraftig måte, 
både når det gjelder økonomi og personell. Vi må derfor tenke nytt. 
Behovsvekst som følge av økende antall eldre, krever utbygging av 
kapasitet og kompetanse, særlig med vekt på demens og sammensatte 
lidelser. Utfordringene må likevel ses i lys av at den nye eldregenerasjonen 
har bedre helse og mer ressurser i form av økonomi og høyere utdanning, 
til å møte og mestre alderdommen med.  

Stange er, som andre kommuner, avhenging av en viss mobilitet i 
befolkningen for å sikre en god samfunnsutvikling. Denne mobiliteten må 
komme utenfra. Estimater viser at uten innvandring og uten mobilitet er 
ikke Stange i stand til å beholde en positiv befolkningsvekst på lang sikt. 
Innflytting og utflytting varier fra år til år. Figur 2. gir et godt bilde på 
dette.  Til tross for at mange flytter inn, flytter nesten like mange ut. 
Gjennomstrømningen har de siste 13 årene, i gjennomsnitt ligget på rundt 
4,5 % årlig. Dette tilsvarer den årlige veksten til de store vekstkommunene 
i Norge. I absolutte tall snakker vi om 840 personer årlig som krysser 
kommunegrensen.  

Hvorfor flytter folk ut av Stange kommune?  

Vi vet at rundt 1/3 av de som flytter ut gjør dette i forbindelse med videre 
utdanning. Dette ønsker vi å støtte opp under, men hva med de resterende 
2/3? Hvorfor blir ikke folk boende i kommunen vår? Klarer vi å beholde de 
som er på veg ut, er Stange kommune langt på veg til å oppfylle vår andel 
av fylkeskommunens målsetting om ”220 000 innbyggere i 2020”. En av 
hovedutfordringene er å få folk til å komme hjem etter endt utdanning og 
bli boende.  

Derfor er det en politisk målsetting å gjøre Stange kommune attraktiv ved å 
legge til rette for nye tilflyttere og få folk som flytter hit til å bli boende. 
Hvordan vi skal lykkes i dette arbeidet, vil kapittel 2 redegjøre for, der 
kommunens samlede utviklingsstrategi fram mot 2026 legges frem.  
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Figur 2: Netto innflytting Stange kommune 2000-2012 
(kilde: SSB 2013)
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2. Samlet utviklingsstrategi fram mot 202
 
Vekst og utvikling skal prege Stange kommune 
også i framtiden. For å møte 
hovedutfordringen skissert over, og sikre en 
bærekraftig utvikling for kommunesamfunnet, 
er det en ønsket målsetting å øke folketallet i 
kommunen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kommunens visjon er
Sammen om vekst og utviklin

 

Kommunens hovedmål er:

Vi skal sørge for bosetting og næringsetablering i Stange! 

 

Ved å ta hele kommunen i bruk –

som kommunens natur – og kulturmiljøer, skal vi sammen skape 

et attraktivt bomiljø, der folk trives og øn

 

Stange kommune skal, i samarbeid med innbyggerne, lag og 

foreninger, kultur- og næringslivet, utvikle et livskraftig og 

inkluderende samfunn. 

 

    

Samlet utviklingsstrategi fram mot 2026: ”Sammen om vekst og utvikling” 

Gjennom økt tilflytting – og ikke minst gjennom å beholde de 
som flytter hit – får vi tilgang på den skaperkraft, kompetanse 
og erfaringer som nye innbyggere bringer med seg. Dette er en 
nødvendig forutsetning for å sikre en livskraftig kommune.

Kommunens visjon er: 
Sammen om vekst og utvikling! 

Kommunens hovedmål er: 

Vi skal sørge for bosetting og næringsetablering i Stange!  
 

– tettsteder og grender, så vel 

og kulturmiljøer, skal vi sammen skape 

et attraktivt bomiljø, der folk trives og ønsker å leve sine liv.  

 

Stange kommune skal, i samarbeid med innbyggerne, lag og 

og næringslivet, utvikle et livskraftig og 

inkluderende samfunn.  

 

 

Samlet utviklingsstrategi for Stange kommune 

fram mot 2026: ” Sammen om vekst og 

utvikling”

 
 
Slik forstår vi modellen:  
Modellen skal synliggjøre hvordan kommunens 
visjon skal nås. God folkehelse er en forutsetning for 
livskraftige lokalsamfunn, og livskraftige 
lokalsamfunn er viktig for å styrke folkehelsa. Det 
samme kan sies om kultur for læring og danning, og 
en godt utbygd infrastruktur.   
 
Satsningsområdene må derfor ikke ses uavhengig av 
hverandre – men i sammenheng – og  at satsningen 
på det ene gir synergieffekter på det andre. En 
effektiv og moderne infrastruktur, for eksempel på 
bredbånd, vil føre oss nærmere målet om en 
innovativ kommunesektor, samtidig som det vil 
gjøre oss attraktive for næringslivet. Likeledes må 
satsningen på livskraftige lokalsamfunn ses på som 
en satsning på gode oppvekstmiljø for barn og unge. 
Lykkes vi vil de gjøre oss attraktive og til en 
kommune der folk ønsker å leve sine liv.  
 
Det sentrale virkemidlet er at dette skal vi gjøre 
sammen. Det er folk som skaper steder, ikke bare 
gjennom sitt antall, men også ved sine holdninger 
og handlinger. Det er ildsjelder, næringsaktører, 
kulturaktører, politikere og innbyggere for øvrig som 
skaper steder.   
 
 

Kultur for 
læring, 

innovasjon 
og  

utvikling

Effektiv og 
moderne 

infra-
struktur

"Sammen 
om vekst og 
utvikling"

God 
folkehelse 

og et 
livskraftig 

lokal-
samfunn
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3. Folkehelse – tilrettelegge for gode helsevalg gjennom hele livsløpet
 

Stange kommunes overordnede mål for folkehelsa:

levekår  

Folkehelsearbeidet er alt det gode arbeidet som 
gjøres for å bedre trivselen, livskvaliteten, 
mestringsevnen og tryggheten til våre 
innbyggere. I følge lege og professor i 
sosialmedisin, Per Fugelli, er helse det som 
trengs for å gjøre livet verdt å leve. Sentralt i 
dette står tilhørighet, likeverd og det å finne 
mening i det en gjør, både i arbeid og i fritid. 
Viktigst av alt er følelsen av å ha rom for å ta 
beslutninger i eget liv. Det viktigste arbeidet 
kommunen kan gjøre er å legge til rette for 
forhold som styrker folks helse. Og gjennom 
dette arbeidet, styrke evnen til hver enkelt til å 
ta ”kontroll” over eget liv.  
 
Folkehelseloven fra 1.1.2012, har til hensikt å 
møte de utfordringene som samfunnet står 
ovenfor, blant annet når det gjelder 
sykdomsutvikling, helseforskjeller og 
miljøutfordringer. Loven skal medvirke til en 
samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og 
utjevner forskjeller i helse og levekår. 
Folkehelseprofilen til Stange kommune samt 
status og utfordringsdokumentet viser at sosial 
ulikhet er en betydelig utfordring også i vår 
kommune.  
 
I et folkehelseperspektiv er gjennomføring av 
videregående skole spesielt viktig fordi 
utdanning og arbeid har stor betydning for 
helse og levekår i voksenlivet.  
  

    

tilrettelegge for gode helsevalg gjennom hele livsløpet 

for folkehelsa: utjevne sosiale forskjeller i helse og 

Folkehelseloven gir også føringer om at kommunen til en hver tid skal 
ha oppdatert kunnskap om helsetilstanden og positive og negative 
påvirkningsfaktorer relatert til folks helse. I samarbeid med Hedmark 
fylkeskommune og ny interkommunal, samfunnsmedisinsk enhet på 
Hamar, må det opprettes gode rutiner for å utarbeide helseoversikter og 
sette i verk relevante og kunnskapsbaserte tiltak. I folkehelsearbeidet 
må vi tenke helse gjennom hele livsløpet og sikre gode overganger 
mellom ulike livsfaser. I eldre år skal oppleve oss som en ressurs i 
samfunnet, og ha muligheter for en trygg og aktiv tilværelse. I tråd med 
samhandlingsreformen skal helse – og omsorgstjenestene utvikles i 
retning der det legges større vekt å fremme helse og forebygge sykdom 
og funksjonssvikt. Arbeidet med tidlig innsats og opprettelse av 
frisklivssentral er eksempler på dette.  
 
Stange kommune har valgt følgende satsningsområder. Hvordan 
hovedsatsningene innenfor folkehelsearbeidet skal følges opp blir tema 
i de påfølgende kapitlene.  

tilhørighet

sammenheng

rom for 
beslutning i 

eget liv

mening

likeverdighet

Figur 3: 5H-molekylet Helse= Det som trengs for å gjøre livet verdt å leve (Per Fugelli 
2004) 

ler i helse og 

at kommunen til en hver tid skal 
og negative 

Hedmark 
nhet på 

, må det opprettes gode rutiner for å utarbeide helseoversikter og 
I folkehelsearbeidet 

må vi tenke helse gjennom hele livsløpet og sikre gode overganger 
som en ressurs i 

tråd med 
og omsorgstjenestene utvikles i 

retning der det legges større vekt å fremme helse og forebygge sykdom 
ed tidlig innsats og opprettelse av 

Hvordan 
hovedsatsningene innenfor folkehelsearbeidet skal følges opp blir tema 

 

 

 
Innspill i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet 

 

Fra lag og foreninger: 

Hvilken rolle kan lag og foreninger spille i 
folkehelsearbeidet: 
 
� Lag og foreninger er limet i 

lokalsamfunnet 
� Lag og foreninger skaper tilhørighet 

og sosiale nettverk 
� Skaper møteplasser og rom for 

deltakelse 

Fra Eldrerådet: 

Gjennom frivilligheten kan eldre brukes 
som en ressurs. Videre blir gode 
bomuligheter, møteplasser og mulighet 
for deltakelse viktige forhold for å sikre en 
aktiv alderdom.  
 
Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne:  
Tilgjengelighet for alle! 
 
Fra barn og unges kommunestyre og 

workshoppen med elever fra Stange 

videregående: 

For å stimulere til positive helse – og 
livsstilsvalg må kommunen legge til rette 
for: 
 
• Mer fysisk aktivitet i skolen  
• Mer informasjon om livsstil, helse og 

kosthold 
• Mer oppfølging av helsesøster 
• Tilgjengelighet til naturen - stier og 

smett 
• Gi ressurser til aktiviteter 

et som trengs for å gjøre livet verdt å leve (Per Fugelli 
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Attraktive møteplasser og et livskraftig 
lokalsamfunn 
Hvordan vi i fremtiden utvikler våre tettsteder 
og grender vil ha betydning for folks helse. 
Folkehelsearbeidet og utviklingen av trygge og 
attraktive lokalsamfunn kan derfor betraktes 
som to sider av samme sak. Å føle tilhørighet 
og fellesskap med andre er en viktig 
forutsetning for god helse. Stange kommune 
skal legge til rette for møteplasser der folk kan 
møtes på tvers av alder, funksjonsevne og 
kulturell bakgrunn. Attraktive møteplasser og 
ulike arenaer skal bidra til at sosiale nettverk 
kan blomstre. Trivsel og god livskvalitet er 
grunnleggende for optimisme, utvikling og 
innovasjon. Kommunen skal legge til rette for 
tettere samarbeid med frivillig sektor for å 
stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial 
inkludering. 
 
Økt fysisk aktivitet og nærhet til 
naturen 
Stange kommune har en fantastisk natur og et 
unikt jordbruks – og kulturlandskap. 
Kulturminner, kulturmiljø og natur er preget 
av et mangfold, som bidrar til verdiskapning, 
identitetsbygging, aktivitet, god helse og bolyst. 
Nærheten til Mjøsa er et av kommunens 
naturgitte fortrinn. I samarbeid med 
grunneiere og frivillig sektor, vil kommunen 
jobbe for å gjøre Mjøsa og det øvrige 
kulturlandskapet mer tilgjengelig for alle.  
 
Kommunen vil legge til rette for økt 
hverdagsaktivitet og spille på lag med 
lokalsamfunn, frivillig sektor og næringslivet 
for å skape mest mulig helsefremmende og 
aktive miljøer. Økt fysisk aktivitet og nærhet til 
naturen er et viktig prinsipp i den langsiktige 

arealstrategien. Trafikksikkerhet er viktig for å sikre et godt bomiljø, 
barn og unges oppvekstvilkår, og muligheten for økt fysisk aktivitet. 
Tilrettelegging for gående og syklende skal prioriteres høyt ved alle 
trafikkregulerende tiltak, utbygging og arealplanlegging. Målet er å 
jobbe mot å bli en trafikksikker kommune!  
 
En helsefremmende oppvekst- trivsel, mestring og 
motivasjon  
Mye av grunnlaget for gode helsevaner og god helse i oppveksten og 
gjennom livsløpet, legges i barne – og ungdomsårene. Levevaner 
som etableres tidlig i livet er med på å prege helse og levekår 
gjennom hele livet. Barnehage og skole når de aller fleste barn og 
unge på tvers av sosiale skillelinjer og er derfor i en unik posisjon til 
å oppdage sårbare barn og unge tidlig og sette i verk tiltak. 
Helsestasjonen er en annen viktig instans som når de aller fleste 
barn og unge og deres familier.  
 
Et godt oppvekstmiljø krever god samhandling på tvers av sektorer 
og godt samarbeid med foresatte og nettverk. Det er særlig viktig å 
sikre gode overganger. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er 
vedtatte satsningsområder for Stange kommune. Opprettelsen av 
Familiehjelpa er et eksempel på dette. Trivsel, motivasjon og 
mestring er sentrale begreper for helsefremmende barnehager og 
skoler. En helsefremmende barnehage og skole er kjennetegnet ved 
et miljø hvor barna/elevene ikke blir krenket verken med ord eller 
handling, hvor de er en del av et fellesskap med jevnaldrende og 
hvor de opplever å mestre sin hverdag og skolearbeidet.  
 
Tilgjengelighet for alle! 
Et viktig grunnlag for aktivitet, deltakelse og et inkluderende 
samfunn er universell utforming. Universell utforming bygger på 
prinsippet om at alle mennesker, så langt det lar seg gjøre, skal ha 
like muligheter til å benytte seg av produkter, bygg og uteområder.  

Hensynet til universell utforming skal ivaretas i alt kommunalt 
planarbeid. Tilbud og muligheter i kommunen skal synliggjøres både 
på nett og gjennom en god og tydelig skilting. Utfordringen for 
Stange kommune er at etterslepet i kommunale bygg er stort. Målet 
må likevel være å tenke tilgjengelighet for alle i alt vi gjør. 

 

 

Grunnleggende prinsipper i folkehelsearbeidet 

(hentet fra folkehelsemeldingen 2013): 

Utjevne sosiale helseforskjeller.  

� Helsefremmende barnehager og skoler 
er en viktig strategi for å fremme helse 
og utligne sosiale forskjeller.  

� Utdanning er helt sentralt for å utjevne 
sosiale forskjeller i levekår og helse.  

Helse i alt vi gjør.  

� Det å vurdere konsekvensene for helse "i 
alt vi gjør" er kjernen i 
folkehelsearbeidet. Prinsippet skal bidra 
til at befolkningens helse blir ivaretatt på 
tvers av alle sektorer ved at alle sektorer 
tar ansvar for å vurdere hvilke 
konsekvenser ulike prioriteringer, valg og 
tiltak vil ha for befolkningens helse.  

� Sentralt i dette står føre-var prinsippet. 
Prinsippet innebærer bl.a. at man 
vurderer hva som skal til for å 
vedlikeholde og fremme befolkningens 
helse.  

Bærekraftig utvikling.  

� En bærekraftig utvikling handler om å 
tilrettelegge for en samfunnsutvikling 
som sikrer grunnleggende behov og 
forsvarlig utnyttelse av ressursene over 
tid.  

Medvirkning.  

� I Stange kommune er medvirkning et 
grunnleggende prinsipp. I 
helsefremmende arbeid brukes ofte 
begrepet ”empowerment” om individers 
og lokalmiljøers makt til å påvirke 
beslutninger. Med dette menes 
mobilisering av egne krefter. 
Medvirkning kan stimuleres gjennom å 
styrke sosiale ressurser og bedre 
materielle levekår.  Involvering av 
frivillige organisasjoner er sentralt for å 
sikre medvirkning i folkehelsearbeidet.  
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4. Bolyst og attraktivitet – tilrettelegge for det gode liv og gode boforhold gjennom hele 

livsløpet 
 

Stange kommunes overordnede mål for å skape bolyst: utvikle et livskraftig 

lokalsamfunn med varierte botilbud 

 
Hvordan et sted oppleves og oppfattes blir stadig 
viktigere for valg av bosted. Etter hvert som den 
materielle levestandarden øker for mange, vil 
spørsmålet om livskvalitet bli mer aktuelt. Hvordan 
har vi det rundt oss? Og hvordan virker det fysiske 
og det sosiale miljøet inn på trivsel, velvære og 
samhandling?  
 
Stedsutvikling er avgjørende i arbeidet med å 
utvikle et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn.  
Stedsutvikling skaper engasjement, bevissthet og 
optimisme for fremtiden. Stedsutvikling bidrar til 
trivsel, bolyst og attraktivitet.  
 
Forskning viser (Telemarksforskning 2012, 
Østlandsforskning 2003) at det er folk som 
skaper steder, ikke bare gjennom sitt antall, 
men også ved sine holdninger og handlinger. 
Det er ildsjeler, entreprenører, næringsaktører, 
kulturaktører, politikere, samt innbyggere for 
øvrig som skaper steder. Dette forsterkes i 
kreative, kompetente og åpne – både formelle 
og uformelle – nettverk. Kommunens viktigste 
rolle er derfor å tilrettelegge for at disse 
nettverkene kan blomstre. Å støtte opp under 
lag og foreninger og videreutvikle 
kulturtilbudet i kommunen er et viktig ledd i 
dette arbeidet.  

 
Et bomiljø hvor det er godt å bli gammel er også et godt miljø 
og vokse opp i. De personene som kommunen har et ansvar for 
å skaffe bolig, som selv ikke har mulighet til å eie, må tilbys 
gode boforhold. Disse faktorene synliggjør behovet for å 
utarbeide en 
helhetlig 
boligpolitikk 
for Stange 
kommune.  

 

Overordnede prinsipper for stedsutviklingen: 

• Gode oppvekstmiljø for barn og unge skal stå i 
sentrum  

• Tilgjengelighet for alle  
• Utvikling av gode møteplasser for alle 
• Estetikk og grønne lunger 

• Medvirkning 
• I størst mulig grad, unngå nedbygging av områder 

for matproduksjon 

 
 
 
Bolyst: 
Bolyst omfatter både materielle og immaterielle 
forhold knyttet til et mer eller mindre klart definert 
bosted. Et bosted kan være et tettsted, kommunen 
eller regionen (Østlandsforskning). 
 
Stedsutvikling omhandler blant annet: 
• Fysisk opprustning og estetikk 
• Å definere innhold og funksjoner tilknyttet 

stedet (næring og tjenester) 
• Det sosiale livet; kultur og aktiviteter 

• Omdømme – økt tiltrekningskraft  
• Virker identitetsskapende 

Fra workshoppen med elever fra Stange 

videregående: 

”Æller vil je fløtta, itte før en million! Som je ville 

lengte hemmat da. Lengte imot lænde mæ luft ta 

frodig skau. Sola modne bæra søt og rau!” (elev, 
Stange videregående) 
 

Det som har vært bra med å vokse opp i Stange 
kommune er gode oppvekstvilkår for barn og unge, 
gjennom: 

� Trygge forhold 
� Et inkluderende miljø 
� Kulturlandskapet – idyllisk, ren luft, flott natur 

Hva skal til for at ungdommen skal flytte tilbake til 
Stange kommune? 

� Et godt og attraktivt arbeidsmarked 
� Gode bomuligheter 
� Valgmuligheter i forhold til kultur 
� Gode skoler og barnehager 

Innspill fra barn og unges kommunestyre i 

forbindelse med planstrategiarbeidet: 

For fortsatt å sikre gode oppvekstvilkår for barn og 
unge må fokuset rettes mot: 

� Attraktive møtesteder 
� By og tettstedsutvikling 
� Trafikksikkerhet 
� Varierte fritidstilbud 

 

Illustrasjon: Norconsult, Plansmia på Tangen  
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Stange kommune har det konkurransefortrinnet at vi kan tilby boområder 
som passer ulike ønsker og behov.  Ved å ta i bruk hele kommunen kan 
Stange tilby et variert botilbud. Å ta hele kommunen i bruk er også god 
ressursutnyttelse. På denne måten vil kulturlandskapet og bostedene i 
tettsteder og grender bli tatt vare på og vedlikeholdt. For å lykkes i å sikre 

et variert botilbud også til fremtidige generasjoner skal Stange kommune 
styrke sin rolle som boligpolitisk aktør, og i større grad enn før skal 
attraksjonskraften som ulike steder innehar spille en viktig rolle i 
planleggingen. 

For å utvikle et livskraftig lokalsamfunn med varierte botilbud, skal Stange kommune: 
 Delmål Strategi Relevans for arealdelen 
1 Variert botilbud � Utarbeide en kommunedelplan for hele boligpolitikken, også den 

boligsosiale, og gjennom dette arbeidet styrke kommunens rolle 
som boligpolitisk aktør. Sentralt tema blir å bestemme andelen 
tilgengelige boliger.  

� Sikre tomtemuligheter i eksisterende tettsteder og grender, og 
synliggjøre private og kommunale boligtomter 

� Være en pådriver for utvikling gjennom blant annet å kjøpe opp 
strategiske arealer 

� Økt kontakt og dialog med markedet i arealplanlegging 

• Til en hver tid ha planavklarte boområder i 
eksisterende tettsteder og grender 

• Fortetting innenfor tettstedsstrukturen 
• Gjennom reguleringsplanarbeidet, vurdere 

antallet tilgjengelige boliger i et område 
• Legge til rette for ulike boligtyper i ulike områder 
• Areal og transportplanleggingen samordnes – 

redusere behovet for transport og styrke 
grunnlaget for klima – og miljøvennlig 
transportformer 

• Viktige naturtyper, friluftsområder, 
kulturlandskap, dyrka mark og inngrep i 
kulturminner og kulturmiljø hensyn tas 

2  Full barnehagedekning � Hele tiden sikre tilstrekkelige kapasitet i barnehager • Sikre tilstrekkelige arealer for utvidelse av 
barnehager 

3  Stedsutvikling; med 
fokus på fysisk 
opprustning  

� Økt samarbeid med innbyggere, private aktører/næringslivet 
fylkeskommunen, media og statlige myndigheter   

� Styrke kompetansen gjennom interkommunalt samarbeid  
� Se stedsutvikling og satsningen langs InterCity-strekningen i 

sammenheng 
� Bruke refusjonsordninger og utbyggingsavtaler som virkemiddel 
� Sikre gode medvirkningsprosesser og metoder 

• Stedsidentitet - og utvikling forankres i 
kommunedelplaner 

• Sikre sammenhengende grøntarealer og avsette 
arealer til parkanlegg 

4 Stedsutvikling; med 
fokus på sosiale og 
attraktive møteplasser 

� Økt samarbeid med lag og foreninger og støtte opp under lokalt 
engasjement/ildsjeler 

� Lage en overordnet strategi for bruken av kommunale bygg i 
sentrum og omegn 

� Fysisk planlegging og tilrettelegging langs InterCity-strekningen 

 

5 Stedsutvikling; med 
fokus på å videreutvikle 
kulturtilbudet i 
kommunen 

� Kommunen som kulturprodusent - fokus på kommunesenteret  
� Tilrettelegge for synergieffekter 
� Underbygge og støtte lokale initiativ 
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5. Barnehage, skole og utdanning; trivsel, mestring og motivasjon 

Stange kommunes overordnede mål for barnehage, skole og utdanning: skape en 

kultur for læring og danning, gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren 

Uten kunnskap, ingen utvikling 

Kunnskap har i økende grad blitt en basis for 
utvikling og innovasjon. En av forutseningene 
for velferd og verdiskapning i fremtiden er 
utdanning, og gjennom dette blant annet evnen 
til å ta i bruk ny teknologi, nye produkter og 
nye organisasjons – og arbeidsformer. I Stange 
kommune skal vi gjennom satsningen på 
kunnskap hos barn og unge skape en kultur for 
læring og utdanning, og bidra til å utvikle 
fremtidens samfunn. Kommunens 
overordnende oppdrag er å skape et godt 
læringsmiljø og økt læringsutbytte.  
 
Undersøkelser viser at majoriteten av elevene 
opplever et godt skolemiljø. En av 
utfordringene i Stangeskolen er for store 
forskjeller i resultater mellom skolene og innad 
på den enkelte skole. Vi vet også at kunnskaps 
– og ferdighetsnivået etter gjennomført 
grunnskole, har betydning for gjennomføring 
av videregående skole. Vår målsetting er å heve 
nivået og utjevne forskjellene.  
 
Skal vi lykkes i å skape et godt læringsmiljø og 
økt læringsutbytte, er det viktig å ha sterkt 
fokus på relasjonen til hvert enkelt barn/elev, 
og sikre ivaretakelse og utvikling av 
barnets/ungdommens undring og 
nysgjerrighet. Å legge forholdene til rette for 
fysisk aktivitet i skolen står sentralt. Stange 
kommune skal ha klare forventninger til 

ansatte, elevenes egeninnsats og foreldrenes oppfølging av egne 
barn i barnehage og skole. Gode læringsmiljøer ivaretar læring 
og danning, og fremmer helse, trivsel og en god sosial utvikling. 
Læringsmiljøer der det er et godt fysisk miljø og barn og unge 
ikke opplever krenkende adferd og utestenging, vil bidra til en 
god sosial og faglig utvikling og gi muligheter for positiv 
identitetsdannelse. 
 
I løpet av kommuneplanarbeidet har betydningen av kvalitet i 
oppvekstsektoren kommet tydelig frem, både for folkehelsen, 
attraktiviteten og samfunnsutviklingen i kommunen vår. Derfor 
er det en målsetting at kvalitet skal veie vesentlig tyngre enn alle 
andre hensyn når vi nå staker ut kursen for en felles plan for 
barnehage og skole. I kraft av ny plan for oppvekstsektoren skal 
hele utdanningsløpet – fra barnehage og ut grunnskolen – ses i 
sammenheng. Skoleutredningen vedrørende strukturelle tiltak i 
grunnskolen i Stange, skal se nærmere på hvordan Stangeskolen 
best bør utvikles for fremtiden.  
 
Å jobbe for en enhetlig Stangeskole er en kontinuerlig 
målsetting. Vi vil ha en robust organisering av oppvekstsektoren. 
Hva som ligger i dette utdypes i kapitlet som omhandler 
kommunen som organisasjon. Skal vi lykkes i å få økt 
gjennomføring av våre elever i videregående opplæring, må det 
legges vekt på motivasjon og en kultur for utdanning, gjennom 
blant annet arbeid med tidlig innsats og et bredt samarbeid i 
skolen.   
 
Tverrfaglig samarbeid er viktig fordi barn lever livet sitt i en 
sammenheng, der forhold i hjemmet, på skole og på fritiden 
påvirker hverandre gjensidig. Dette betyr at alle som jobber med 
barn og unge må snakke sammen og samkjøre innsatsen for å gi 
barn en god oppvekst.  

 
Danning 

Danning er utviklingen av menneskets 
personlighet, gjennom grunnleggende verdier og 
handlinger, miljø og utdanning. Det handler om 
sosial kompetanse, evnen til å utvikle empati og 
en grunnleggende forståelse av hvordan 
samfunnsstrukturene og demokratiet fungerer. 
Sentralt i danning står prinsippet om kritisk 
refleksjon og tenkning (Kilde: 
Utdanningsforbundet, temanotat 4/2012) 
 

Fra barn og unges kommunestyre: 
Hva gir læringslyst?  
 
• Mer variert undervisning med bra måter å 

lære på 
• Godt klassemiljø og skolemiljø, med gode 

venner og medelever og hjemmekoselig 
klasserom 

• Gode og engasjerte lærere 

• Mer bruk av datateknologi i undervisningen 
• Uteområder med forskjellige muligheter, så 

du holder deg i aktivitet. Ikke bare et par 
benker borti et hjørne 

Fra workshoppen med elever fra Stange 

videregående og ungdommens kommunestyre: 

 
Hva skal til for at alle fullfører videregående skole? 
• God informasjon og veiledning på 

ungdomsskolen til å velge riktig linje 
• Godt skolemiljø 
• Variert undervisning 
• Gode og engasjerte lærere 

Økt læringsutbytte og godt læringsmiljø for alle 
står sentralt i Kunnskapsløftet. Dette vil være 
grunnpilarene i ny oppvekstplan for Stange.  

For å lykkes med dette vil følgende forhold 
vektlegges: 

1. God relasjon til hvert enkelt barn/elev 
2. Struktur, regler og rutiner 
3. Tydelige forventninger  
4. Høye ambisjoner – få fram det beste i 

hver enkelt elev 

Framtida er nå: Prosjekt for felles 
kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og 
skole 
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Høy kvalitet på barnehage og skole er en 
forutsetning for å nå visjonen ”sammen om 
vekst og utvikling”.  
 

En kultur for læring og danning, innebærer også at barn og unge skal trives på sin reise til voksenlivet. 
Satsningen på bolyst må derfor ses i sammenheng med gode oppvekstmiljø for barn og unge.  

 

  

For å skape en kultur for læring og danning, gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren, skal Stange kommune: 
 Delmål Strategi Relevans for arealdelen 

1 En enhetlig Stangeskole � Sikre en” rød tråd” mellom barnehage og skole 
� Utvikle felles praksis, mål og strategier 

 

2  Kvalitet i oppvekstsektoren � Kompetanseutvikling hos ansatte med hensyn på metode 
som bidrar til økt læring 

� Styrke tidlig innsats og samarbeid på tvers 
� God styring av faglige satsningsområder 

� Fokus på rektor som pedagogisk leder 

� Fokus på språkutvikling og grunnleggende ferdigheter 

� Klasseledelse – struktur, fag, relasjon og variasjon 

 

3  Motivasjon, trivsel og mestring � Varierte tilnærminger til faget som stimulerer undring og 
nysgjerrighet 

� Fokus på fysisk aktivitet  
� Økt bevissthet om tilpasset opplæring 

� Styrke samarbeidet for å sikre et godt psykososialt og fysisk 
læringsmiljø for alle 

� Nyttiggjøre seg nærmiljøet og næringslivet   

• Sikre tilstrekkelige utearealer 

• Kartlegge og prioritere 
trafikksikkerhetstiltak i skolens nærområde 

 

4  Legge grunnlaget for økt fullføring 
av videregående opplæring 

� Jobbe systematisk med delmålene; 1)en enhetlig 
Stangeskole, 2)kvalitet i oppvekstsektoren og 3)motivasjon, 
trivsel og mestring 

� Sikre gode overganger fra grunnskolen og videregående 
skole 

 

5 Kommunedelplan for oppvekst � Se hele utdanningsløpet i sammenheng 
� Innarbeide ”Framtida er nå”, felles kompetanseutvikling for 

ansatte i barnehage og skole 

• Sikre tilstrekkelig areal for utvidelse av 
skoler og barnehager 
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6. Infrastruktur; drivkraft i nærings – og samfunnsutviklingen 
 

Stange kommunes overordnede mål for infrastruktur: legge til rette for en effektiv og 

moderne infrastruktur 

 
Aldri har storsamfunnet investert så mye, så 
bredt og på samme tid i Hedmark som nå. 
Dette er historisk. Samtidig vet vi hvilken 
drivkraft infrastrukturen har for 
samfunnsutviklingen, både når det kommer til 
konkurranseevne, bosetting, 
pendlingsmuligheter, tjenesteproduksjon og 
oppvekstsvilkår. Samferdsel er således et viktig 
virkemiddel for å bidra til regional og ikke 
minst lokal samfunnsutvikling.   
 
En velfungerende infrastruktur er 
forutsetningen for at folk kan bygge og bo. 
Utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen og 
firefelts E6 vil øke attraksjonskraften til 
Hamarregionen og Stange kommune. Ny 
kommunedelplan for Tangen synliggjør 
vekstpotensialet som ligger her, og er et ledd i 
kommunens strategi for å nå fylkets målsetting 
om ”220 000 innbyggere i 2020”.   
 
For mange vil en godt utbygd 
kollektivtransport være avgjørende for et godt 
bomiljø og muligheten til å delta i arbeid og det 
øvrige samfunnslivet. Å jobbe for et godt buss- 
og togtilbud i regionen skal stå i fokus 
fremover. I samarbeid med Hedmark trafikk 
skal vi hele tiden jobbe for gode løsninger. 
Kollektivsatsningen skal styrke Stangebyen 
som kommunesenter og kollektivknutepunkt. 

Trafikksikkerhet er viktig for å sikre et godt bomiljø, samt barn og unges 
oppvekstvilkår. Der det er hensiktsmessig, vil Stange kommune være på 
offensiven for å se på nye måter å bygge gang – og sykkelveger på, som er 
mindre kostnads- og arealkrevende enn i dag.  
 
Det er en uttrykt politisk målsetting om kontinuerlig å ligge på et riktig 
nivå når det kommer til dimensjonering av vann og kloakk.  Med dette 
menes at vi verken skal over- eller underdimensjonere, men at 
kapasiteten på vann og avløp til en hver tid skal være tilpasset behovet. 
For å komme opp på riktig nivå, handler det like mye om utbedring av 
eksisterende infrastruktur som å investere i nytt. Hensyn som blir viktig å 
ivareta er kapasitet samt riktige og gode løsninger. Kommunens rolle skal 
være å tilrettelegge, bestille og stille krav, samtidig som vi er 
reguleringsmyndighet.   
 
Vi skal også være på offensiven der hvor kommunen selv ikke har 
hovedansvaret. Utbygging av et tilfredsstillende bredbåndsnett er viktig 
for samfunnsutviklingen, samtidig som det spiller en viktig rolle for å nå 
målet om kvalitet og utvikling, både i oppveksts – og helsesektoren. 
Videre er det en målsetting å gjøre mer av kommunens tjenester 
tilgjengelig på nett. Et velfungerende bredbånd er en forutsetning for å 
lykkes.  
 
Næringsutvikling – en attraktivt bo – og arbeidsmarkedsregion 
En effektiv og moderne infrastruktur – både på bredbånd, veg, jernbane, 
vann og kloakk – øker også mulighetene for næringsetablering, og 
modernisering av arbeidsmarkedet. Satsningen på infrastruktur og bolyst, 
må derfor også ses på som satsning på næring.  Vi trenger økt 
næringsetablering og sikre arbeidsplasser. Det virker forebyggende på 
den høye arbeidsledigheten blant unge i kommunen. Å være i arbeid 
virker positivet på folkehelsa.  

 

Nasjonale føringer: 

 

� Areal og transportplanleggingen 
samordnes – redusere behovet for 
transport og styrke grunnlaget for 
klima – og miljøvennlig 
transportformer 
 

� Unngå nedbygging av viktige 
naturtyper, friluftsområder, 
kulturlandskap og dyrka mark og 
inngrep i kulturminner og 
kulturmiljø 

 
� Vektlegge gang – og sykkelveger 

 
� Klimagassutslipp, luftforurensing 

og støy reduseres og forebygges, 
og det tas hensyn til 
klimaendringer i planlegging av ny 
infrastruktur 

 
� Legge til rette for framføring av 

elektronisk kommunikasjon 
 

� Det skal tas hensyn til 
næringslivets transporter og at 
virksomheter som skaper 
tungtransport lokaliseres til 
områder med god tilgjengelighet 
til hovedvegnettet og jernbane 

 
� Infrastruktur for kollektivtrafikken, 

gang – og sykkelvegnettet og 
utbyggingsmønster vurderes i 
sammenheng for å øke 
tilgjengelighet for alle brukere, og 
at planleggingen bidrar til et 
sammenhengende og universelt 
utformet gangnett. 

 
� Planleggingen skal bidra til å 

opprettholde og videreutvikle 
landbruket og landbruksbaserte 
foredlingsvirksomheter. 
Kommunen skal også gjennom 
planleggingen bidra til å 
opprettholde en bærekraftig 
skogbruk over hele landet 
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Gjennom befolkningsveksten følger også næring.  Næringer ser verdien av 
kompetanse og stabil arbeidskraft. En overordnet strategi er å se 
næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det som er bra for naboen, er 
også bra for oss. Dette for å løfte regionen som en attraktiv bo – og 
arbeidsmarkedsregion. Stange kommune skal også være proaktiv og 
tilrettelegge for næringsutvikling lokalt. Dette krever en lokal strategi. 
Gjennom kommunens strategiske næringsplan vil kommunen tydeliggjøre 

sin rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Landbruket i Stange 
representerer en stor del av næringslivet i kommunen, og her har vi hele 
verdikjeden representert. Å videreutvikle et av våre største fortrinn på 
næringssiden, er en viktig satsning fremover. Samtidig skal vi gjennom den 
nasjonale satsningen ha fokus på økt matproduksjon og en god 
skogbruksforvaltning. Jordvernet veier tungt, men vil vurderes opp mot 
andre hensyn.   

For å legge til rette for en effektiv og moderne infrastruktur, skal Stange kommune: 
 Delmål Strategi Relevans for arealdelen 
1  Et godt kollektivtilbud � Stange kommune skal være i dialog med 

fylkeskommunen, i en hver anledning vi har, 
til å påvirke kollektivtilbudet 

• Infrastruktur for kollektivtrafikken, gang – og sykkelvegnettet og 
utbyggingsmønster vurderes i sammenheng for å øke tilgjengelighet 
for alle brukere, og at planleggingen bidrar til et sammenhengende og 
universelt utformet gangnett 

2  Vann og avløp � Riktig nivå 
� God planlegging og prinsipielle valg og følge 

opp KDP for vann og avløp i Hamarregionen 
� Vurdere utvidet bruk av utbyggingsavtaler 

• Klimagassutslipp, luftforurensing og støy reduseres og forebygges, og 
det tas hensyn til klimaendringer i planlegging av ny infrastruktur 

3 Bredbånd i hele 
kommunen 

� Gjennom kommunale investeringer i 
bredbånd, skape synergieffekter til 
lokalsamfunnet 

� Plan for hvordan påvirke utbygging 
� Vurdere mulighetene for egne investeringer 

 

4  Gode rammer og vilkår 
for næringslivet  

� Regionalt perspektiv  
� Hamarregionen utvikling skal være en viktig 

partner på næringssiden 
� Utarbeide ny strategisk næringsplan for 

Stange  
� Videreutvikle og støtte opp under landbruket 

som en viktig næringsaktør 

• Avsette tilgjengelige og velegnede arealer for næringsetablering 
• Virksomheter som skaper tungtransport lokaliseres til områder med 

god tilgjengelighet til hovedvegnettet og jernbane – rett næring på rett 
sted 

• Areal og transportplanleggingen samordnes – redusere behovet for 
transport og styrke grunnlaget for klima – og miljøvennlig 
transportformer 

5 Sammenhengende 
grønnstruktur, stier og 
smett 

� Samarbeid med grunneiere, 
landbrukskontoret og frivillige lag og 
foreninger, for opparbeidelse og 
gjenoppretting av stier og smett 

• Avsette arealer til dette gjennom retningslinjer i arealplanen, å gå 
systematisk gjennom eksisterende stier som er relevante for 
gjenoppretting 
 

6 En trafikksikker 
kommune 

� Trafikksikkerhet skal være et 
vurderingshensyn i hver enkelt sak 

� Oppdatert prioriteringsliste over relevante 
trafikksikkerhetstiltak i kommunen 

� Igangsette prøveprosjekt hvor gang – og 
sykkelveg utføres uten grøft, med et eget felt i 
vegbanen. Hensikt å verne jordbruksarealer 

• I forbindelse med arealplanarbeidet, utarbeide et sett med kriterier i 
samarbeid med bl.a. Statens vegvesen. Dette for å danne grunnlag, for 
å velge ut aktuelle områder, i forbindelse med igangsetting av 
fremtidig prøveprosjekt. 
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7. Kommunal forvaltning og kompetanse – innovativ og lærende organisasjon 
 

Stange kommunes overordnede mål for kommunal forvaltning og kompetanse: få til 

innovasjon og utvikling gjennom en robust organisering og strukturelle tilpasninger 

 
Kommunens innbyggere, deres behov og 
initiativer er utgangspunktet for våre tjenester 
og handlinger. Skal Stange kommune nå 
visjonen om ”vekst og utvikling” vil det være 
avgjørende å legge til rette for en 
tjenesteutvikling som sikrer gode tjenester og 
forsvarlig utnyttelse av ressursene over tid. En 
bærekraftig utvikling er en forutsetning for å 
sikre trygghet, også for framtida.   
 
Oppgavene kommunen skal løse blir stadig 
flere, og mer komplekse. Kommunen preges av 
et for høyt aktivitetsnivå i forhold til 
inntektene. Hovedutfordringen er å kunne ta 
grep før krisen inntrer. En stor utfordring er at 
dagens måte å yte velferdstjenester på ikke er 
bærekraftige på sikt, verken når deg gjelder 
økonomi eller personell. Som organisasjon er 
det viktig å ha ressurser til å kunne levere gode 
tjenester til våre innbyggere, og tilpasse 
aktiviteten i tråd med behov og tilgjengelige 
ressurser.   

Stange kommune skal i tiden fremover utvikle 
en robust organisering. Med dette menes en 
organisasjon som er lærende og innovativ, med 
velfungerende kommunikasjonssystemer både 
innad i organisasjonen og utad mot 
innbyggerne, og der de ansatte jobber for 
organisasjonens interesser. En robust 
organisering skal også til enhver tid, ha et 
økonomisk handlingsrom – ”noe å gå på” – 

som gjør at organisasjonen kan holde tritt med utviklingen og det 
uforutsette som skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For 
å møte morgendagens utfordring trenger vi en robust 
organisasjon som er transparent, tilpasningsdyktig og evner å 
møte samfunnets utfordringer og behov, på nye måter.  

For helse og omsorgssektoren innebærer dette å utvikle nye 
måter å løse oppgavene på. Det må utvikles nye omsorgsformer 
gjennom ny kunnskap og kompetanse, nye faglige metoder og 
samarbeidsformer, bruk av velferdsteknologi, samt endring av 
organisatoriske og fysiske rammer. Gjennom en fleksibel 
tjeneste, kan brukere og pasienter få mulighet til å mestre sin 
hverdag på områder de ikke trenger bistand, og kommunen kan 
yte tjenester på riktig nivå.  Derfor finnes det et behov for å finne 
en systematisk tilnærming til tjenestebehovet som ivaretar 
prinsippet om riktig tjeneste på rett nivå. Videre må det satses på 
forskning, innovasjon og utviklingsarbeid på feltet. I tråd med 
samhandlingsreformen skal helse – og omsorgstjenestene 
utvikles i en retning der det legges større vekt på å fremme helse 
og å forebygge sykdom og funksjonssvikt. Det må samtidig legges 
til rette for at hver og en tar større del av ansvaret for egen helse.  

Framtidens omsorgsutfordringer kan ikke løses bare av helse – 
og omsorsgssektoren ved hjelp av mer fagpersonell, flere 
institusjoner og nye hjelpeordninger. De fleste samfunnssektorer 
må bidra til å videreutvikle felles løsninger tilpasset nye behov og 
tilgjengelige ressurser. Samarbeidet med frivillighet og 
innbyggere for øvrig, må styrkes. Gjennom utredningen som nå 
pågår på omsorgsfeltet skal vi stake ut kursen for en fremtidig 
helse – og omsorgssektor, som er bærekraftig i forhold til 
personell og økonomi.  

 
 

En robust organisering: 

En organisasjon som er lærende og innovativ, som 
til enhver tid har et økonomisk handlingsrom til å 
holde tritt med utviklingen. En ”sunn” 
organisasjon med gode kommunikasjonssystemer 
og der de ansatte jobber for organisasjonens 
interesser. Store nok enheter, for et sterkt 
fagmiljø, står sentralt i begrepet. 
 

Strukturelle tilpasninger: 

Endringer i organisasjonsstruktur, systemer og 
arbeidsmåter 
 

Transparent - resultatet av våre handlinger 

Transparent betyr gjennomsiktighet i forhold til 
innsyn i interne forhold, og etterprøvbarhet av 
våre beslutninger og handlinger. Dette skaper 
rom for å forklare hvordan organisasjonen jobber 
og for andre muligheten til å forstå beslutningene 
i organisasjonen. Informasjonsarbeid står dermed 
sentralt, både internt og eksternt.   
 

Stange kommunes verdigrunnlag 

 
Åpenhet: Kommuneorganisasjonen skal 
kjennetegnes av åpne prosesser, innsyn, 
drøftinger og dialog. Vi skal legge vekt på 
åpenhet, respekt og gode relasjoner i forhold til 
brukere, innbyggere og hverandre. 
 
Trygghet: Kommuneorganisasjonen skal være 
preget av trygghet gjennom åpenhet, deltakelse 
og respekt for ulike innspill, synspunkter og 
ståsted. Troverdighet og stabilitet skal prege 
tjenestetilbudet. 
 
Mangfold: Organisasjonen skal preges av 
mangfold i forhold til forskjellighet. Det er viktig 
at den enkelte blir sett, hørt og verdsatt 
 
Stange kommune har lagt etiske retningslinjer til 
grunn i arbeidsgiverpolitikken. Stange er også 
deltakerkommune i den nasjonale satsningen 
”samarbeid om etisk kompetanseheving”. I 
Stange er det et mål å styrke den etiske 
kompetansen i alle virksomheter. 
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Gjennom en robust organisering kan vi drive 
både kvalitetsutvikling og utnytte 
investeringspotensialet mer optimalt, og 
opparbeidet oss kapasitet til bedre tilpasning 
av tjenestetilbudet. På sikt vil vi være bedre 
rustet til å møte både dagens og morgendagens 
utfordringer. For å oppnå en robust 

organisering vil det kunne innebære endringer både i organisasjonsstruktur, systemer og 
arbeidsmåter. Målet er økt innovasjon og verdiskapning – som på sin side fører til utvikling. Å sikre 
åpenhet i endringsprosessene er en forutsetning for å lykkes. For å møte morgendagens utfordringer 
blir det vesentlig å sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft. Dette gjør vi med en offensiv 
arbeidsgiverpolitikk. Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i Stange kommune er en sentral 
målsetting. Dette skal oppnås ved at de kommunalt ansatte er ansvarlige og myndiggjorte 
medarbeidere.  Organisasjonen skal preges av mangfold. 

 

  

For å få til innovasjon og utvikling gjennom en robust organisering og strukturelle tilpasninger, skal Stange kommune: 

 Delmål Strategi 

1  Robust organisering � Økonomisk handlingsrom til å gjennomføre endringer som følge av endrede behov og krav 
� Utrede og vurdere strukturendringer mot store nok enheter for å ivareta en robust organisasjon. Dette 

for å kunne bygge gode fagmiljøer, sikre spesialisering og merkantil støtte.  Eksempel: for å møte 
samhandlingsreformen 

� Jobbe for økt forutsigbarhet, likebehandling og rettssikkerhet – sikre transparenthet 
� Utvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi, både internt og eksternt 
� Styrke kapasiteten for å drive organisasjonsutvikling - særlig fokus på samhandling  
� Kommunen skal ta et større ansvar for å koordinere frivillig innsats som supplement til det ordinære 

tjenestetilbudet 
� Fokusere på innovasjon innenfor dagens økonomiske handlingsrom 
� Satse på teknologi, særlig teknologi innenfor omsorgsfeltet (omsorgsteknologi) 
� Alle virksomheter og staber skal opparbeide seg mangfoldskompetanse for å kunne utvikle 

tjenestetilbudet for en mer mangfoldig befolkning 
2  Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse – 

og at medarbeidere blir gode ambassadører 
utad 

� Stange kommune skal drive en offensiv arbeidsgiverpolitikk  
� Markedsføre kompetansemiljøer 
� Styre etter prinsippet om den ansvarlige og myndiggjorte medarbeider  
� Stange kommune som læringsarena for egne ansatte, elever, lærlinger og studenter 
� Nært samarbeid med forskning og læringsinstitusjoner 
� Drive oppsøkende virksomhet mot målgruppa ungdom og studenter 
� Aktivt å rekruttere ansatte med det primære mål om å støtte økt krav om kompetanse 
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8. Sentrale veivalg - langsiktig arealstrategi  

Som følge av investeringene som nå gjøres på 
veg og bane vil reisetiden til hovedstaden 
halveres. Dette vil medføre en geografisk 
forskyvning av Hedmark, som samtidig ”åpner” 
fylket mot Oslo og resten av Europa. 
 
Samtidig er Norge i vekst. Osloregionen ventes 
å øke sin befolkning med 400 000 innbyggere 
innen 2030. I tillegg har fylkeskommunen satt 
en målsetting om å være 220 000 innbyggere i 
2020 for å balansere utviklingen i 
østlandsområdet. Dette gir oss store 
forpliktelser til å møte samfunnets 
investeringer og store muligheter til vekst og 
utvikling. Investeringene vil legge klare 
føringer for den langsiktige arealbruken, særlig 
med hensyn på utbyggingsmønster for bolig og 
næring.  
 
Stange kommunes langsiktige arealstrategi er i 
stor grad utformet i samarbeid med 
nabokommunene i plan for samordnet miljø-, 
areal – og transportplanlegging i 
Hamarregionen (SMAT). SMAT-planen legger 
viktige føringer og muligheter for Stange 
kommunes arealplanlegging.  

Med bakgrunn i endringene nevnt 
innledningsvis ønsker Stange kommunen å 
være en pådriver for å revidere SMAT – planen 
i planperioden. 

Grunnlaget for all disponering av arealer skal være langsiktig. 
Biologisk mangfold, dyrkbar mark, rent vann, naturområder for 
rekreasjon, kulturminner og kulturmiljøer er viktige verdier som skal 
overføres til neste generasjon og tas hensyn til i planleggingen. 

Konkurransefortrinnet til Stange er at vi har tilgjengelige arealer for 
bygging av boliger, med store variasjoner i boligtyper. Utfordringen 
ligger i at befolkningsveksten er størst, i de tettstedene som er 
omringet av jordbruksarealer av høyproduktiv kvalitet. Jordvernet 
legger premisser for utvidelse av tettstedene. Det blir dermed viktig å 
fokusere på boligfortetting med kvalitet, innenfor eksisterende 
tettstedsgrense, og med klare grenser mot kulturlandskapet.  

Kommunen skal til en hver tid ha ferdige planavklarte 
næringsområder. Nye utbyggingsområder skal, så langt som mulig, 
utnytte eksisterende infrastruktur. Et overordnet prinsipp for 
næringsutviklingen i kommunen, er å tenke ”rett næring på rett sted”. 
Prinsippet baserer seg på en hensiktsmessig plassering av næringen ut 
i fra transportbehov – næring som generer minimal, noe og mye 
biltrafikk. Trafikk gjelder både ansatte, besøkende og varetransport.  
 
Landbruket representerer en stor verdi for kommunen. Stange 
kommune ligger i toppen blant Norges 428 kommuner når det gjelder 
matproduksjon, derfor er det viktig i et langsiktig perspektiv å ivareta 
fruktbare landområder. Det skal trekkes klare grenser mot 
jordbruksarealer. Stange har også et stort ansvar for å bevare og 
utvikle verdifulle kulturlandskap, grønnstrukturer og kulturminner. Å 
gjøre kulturlandskapet og Mjøsa mer tilgjengelig for allmennheten er 
et viktig prinsipp i den langsiktige arealstrategien.  

  

 

 

 
 
Fortetting omhandler blant annet: 
 
� Eplehagefortetting, innfylling, 

komplettering og omforming 
 

Omforming (eller transformasjon)er: 

• fortetting for et større og 
sammensatt område  

• tettere og mer bymessige struktur  

• gjenbruk av eksisterende 
bygningsmasse  

• helhetlig vurdering av 
eiendomsstrukturer  
 

InterCity-strekningen 
Omfatter strekningen på Dovrebanen som 
det legges opp til utbygging av dobbeltspor. 
Ferdigstilles til Hamar i 2024, og 
Lillehammer i 2030. Gir kortere reisetid, 
hyppige avganger og god regularitet. Gjør 
Østlandet til ett arbeidsmarked. Bedre for 
miljøet og færre trafikkulykker. Reisetiden 
Oslo-Hamar reduseres til 55 minutter, en 
reduksjon på 28 minutter. Anslagsvis 2,9 
millioner mennesker vil bruke IC-
strekningen på Dovrebanen, hvert år, opp 
fra dagens 1,5 millioner.  

 
Definisjon av tettsted 
En hussamling skal registreres som et 
tettsted dersom det bor minst 200 
personer der, og avstanden mellom husene 
skal normalt ikke overstige 50 meter (SSB). 

 
Definisjon av grend 
Et sted der det bor mindre enn 200 
personer, og avstanden mellom husene 
normalt overstiger 50 meter.  
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Utvikling av Stange kommune 

Stange kommune har en målsetting om en 
befolkningsvekst på 1,2 % per år. Stange skal 
derfor legge til rette for en utbygging av 100 
boenheter pr år, der hovedtyngden skal rettes 
mot tettstedene langs InterCity-strekningen 
(IC-strekningen). For å nå ønsket utvikling, må 
det legges til rette for nok boliger, de må ha god 
kvalitet og det må være en god variasjon i 
boligtyper.  Effektiv arealutnyttelse innenfor 
tettstedsgrenser er en politisk målsetting. Det 
skal legges til rette for attraktive arealer for 
eneboliger i grendene.  
 
Å sikre viktige kvaliteter som grønne lunger, 
estetikk, lys og luft, bevaringsverdig bebyggelse 
og arkitektonisk kvalitet, både i nye 
byggeprosjekter og ved fortetting og 
omforming, blir viktig. Fortetting og 
omforming skal skje på en måte som tar vare 
på og videreutvikler eksisterende kvaliteter. 
Fortetting gjør at vi kan ta vare på produktive 
landbruksområder, verne om artsmangfoldet 
og om verdifulle natur – og kulturmiljø, 
samtidig som vi motvirker tettstedsspredning 
og reduserer transportbehovet.  
 
Det skal til en hver tid finnes godkjente arealer 
for utbygging av eneboliger, 
tettbebyggelse/flermannsboliger og leiligheter, 
og en prioritering av utbyggingsrekkefølge. Nye 
utbyggingsområder skal, så langt som mulig, 
utnytte eksisterende infrastruktur og støtte opp 
om eksisterende tettsted – og grendesenter. 
Ved å ta hele kommunen i bruk, vil 
ressursutnyttelsen være god, samtidig som 
kulturlandskapet og bostedene i grendene vil 
bli tatt vare på og vedlikeholdt.   

De overordnede prinsippene blir synliggjort gjennom 
følgende strategi for utvikling: 
 

Satsning på tettstedene langs IC-strekningen 

Kommunestyret vedtok i kommunal planstrategi å satse 
på tettstedene Tangen, Stange og Ottestad. Satsning 
langs IC-strekningen er en politisk målsetting, som 
bygger på prinsippene om en samordnet areal – og 
transportplanlegging, hensynet til jordvern og klima.  
 
Å satse på tettstedene langs IC-strekningen, innebærer 
at det er her kommunen vil tilrettelegge for kommunale 
tjenester, handel og service, og det er hit tyngden av 
planleggingsressurser, og utviklingsprosjekter vil 
kanaliseres i planperioden. Dette er investeringer som 
også tettstedene og grendene rundt vil nyte godt av. Det 
er langs IC-strekningen at forventningene om vekst er 
størst, i kraft av stedenes tilgjengelighet til Oslo, og 
Hamar by. Å støtte opp under storsamfunnets 
investeringer på veg og bane er vårt ansvar. 
 
Opprettholde tettsteds – og grendestrukturen 
I tettsteds – og grendestrukturen ligger det også en 
attraksjonskraft. Med sin korte avstand til tettstedene 
langs IC-strekningen, og mulighetene for å bo tett på 
naturen, bidrar tettsteds – og grendestrukturen til å gi 
det mangfoldige botilbudet som fins i kommunen vår.  
Tettstedene og grendene er viktig for den sosiale 
kapitalen, og bidrar til å skape tilhørighet.  
 
For å opprettholde tettsteds – og grendestrukturen vil 
kommunen sørge for at det finnes planavklarte arealer til 
boligformål, for de som ønsker å bosette seg her. 
Funksjonene som det tilrettelegges for her vil være de 
som hører grenda til. Større fellesfunksjoner legges til 
tettstedene langs IC-strekningen.  

 

 

 
Tabell 1 og 2 synliggjør planavklarete områder for bolig- og 
næringsformål i gjeldende arealdel (tallene er oppgitt i 
dekar). 
 
 
Tabell 1. Planavklarte arealer til boligformål 
 Regulert Ikke  

regulert 
Behov for 

omregulering 
Totalt 

Tettsteder langs 
IC-strekningen* 

382 1097 220 1699 

Tettsteder og 
Grender** 

108 566 44 718 

Totalt 490 1663 264 2417 

*Tangen, Stange og Ottestad 
** Espa, Ilseng, Åsbygda, Romedal og Gata 
 
 
Tabell 2. Planavklarte arealer for næringsformål 
 Regulert Ikke  

regulert 
Behov for 

omregulering 
Totalt 

Tettsteder langs 
IC-strekningen* 

345 76 35 456 

Tettsteder og 
grender** 

25 41  66 

Totalt 370 117  522 

*Tangen, Stange og Ottestad 
** Ilseng, Åsbygda og Gata 
 
 
Utbyggingsvolum: 
En vekst på 1,2 % pr år, tilsvarer 100 boenheter per år.  
 
Utbyggingsmønster:  
Bygge rundt eksisterende tettsteder langs InterCity-
strekningen. Attraktive eneboligtomter i grendene.  
 
Planlagte, ikke-bygde boenheter 
Figuren gir en pekepinn på antall boenheter i de tre 
tettstedene langs InterCity-strekningen (Inkluderer 
Åkershagan og Fase I, i Kommunedelplan for Tangen) 

Ottestad; 
774

Stange; 
403

Tangen; 
268
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Kulturlandskapet og Mjøsa 
Mjøsa og det verdifulle kulturlandskapet i 
kommunen spiller en viktig rolle for 
kommunes identitet. Kulturminnene, 
kulturmiljøene og naturlandskapet i 
kommunen vår bærer preg av et mangfold, fra 
de store jordbruksarealene i Stange vestbygd, 
til de små i Åsbygda. Jord- og skogbruket er en 
vesentlig del av livsgrunnlaget og identiteten til 
oss som bor her og bidrar til verdiskapning og 
identitetsbygging. Å være bevisst denne 
betydningen er viktig samtidig som vi 
videreutvikler verdiene som dette gir. I 
planperioden ønsker vi å ta med grunneiere, 
lag og foreninger i planleggingen, slik at 
landbruksarealer og gårds-virksomheter i 

større grad kan tas i bruk. Mjøsa representerer en stor 
ressurs, både om sommeren og på vinteren med de 
aktivitetene som kan utøves her, mens Romedal og Stange 
allmenninger kan vise til et spekter av turstier og 
skiløyper. Mulighetene for å bedrive friluftslivsaktiviteter, 
blant annet jakt og fiske er også stor i kommunen.  
 
Tilgjengeligheten til naturen er noe vi vil fortsette å 
videreutvikle og i større grad enn før markedsføre utad 
som en bevisst strategi for å øke bolysten og 
attraksjonskraften til kommunen. Ved utlegging av nye 
byggeområder blir det viktig å sørge for at Mjøsstranda 
ikke bygges igjen, og at det sikres gode 
grønnstrukturforbindelser både langs og ned til 
Mjøsstranda.  
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Fremtidige utviklingsstrategier for tettstedene langs InterCity-strekningen 
 
Kultur – og kommunesenteret 
Stangebyen er kommunesenteret i Stange. Med 
sin kvartalsvise senterstruktur fremstår 
Stangebyen som et sted med bymessige 
kvaliteter. Stange kommune ønsker å 
synliggjøre Stangebyens rolle som kultur – og 
kommunesenter. I dette ligger det blant annet 
at kommunen vil fortsette å underbygge og 
støtte lokale initiativ, men også ta en større 
rolle som kulturprodusent og på denne måten 
legge til rette for synergieffekter i kulturlivet. 
Et annet viktig prinsipp er å utvikle sentrum 
som et kollektivknutepunkt, både innad i 
kommunen til omkringliggende tettsteder og 
grender, og utad mot Oslo i sør, og Hamar, 
Ringsaker og Lillehammer i nord. Det vil i 
løpet av planperioden igangsettes et 
sentrumsplanarbeid for Stangebyen for å legge 
mer detaljerte føringer for videreutviklingen av 
kommunesenteret. Ved å legge til rette for gode 
møteplasser, og ved å se nærmere på 
kulturlivets rolle som utviklingsaktør, skal 
Stangebyens rolle som kultur – og 
kommunesenter tydeliggjøres.  
 
Bekkelaget – Bydelen i Stange! 
Omringet av Mjøsa og det verdifulle 
kulturlandskapet, og med nærheten til Hamar 

by, fremstår Ottestad som en del av Hamar by. I SMAT-planen blir 
Ottestad beskrevet som kommunedelssenter. I større grad enn før 
ønsker Stange kommune å synliggjøre Ottestads rolle som 
kommune – og bydelssenter. Sentralt i denne strategien står 
videreutviklingen av Vikaområdet. Området skal tydeliggjøres med 
et bydelssenter med næring – og handel, samtidig som det legges 
til rette for gode møteplasser både innendørs og utendørs. I løpet 
av planperioden iverksettes mulighetsstudier i Vikaområdet for å 
legge mer detaljerte føringer for videre utvikling av 
kommunedelssenteret (jf. vedtak i sak 40/11). En helhetlig 
utvikling av Åkershagan vil også få økt fokus i planperioden. 
Utviklingen av stedet må ses i sammenheng med utviklingen av 
Hamar by.  
 
Mikrobyen 

Når dobbeltspor på Dovrebanen står klar, vil Tangen ligge 40 
minutter fra Oslo. Dette skaper muligheter! I SMAT-planen blir 
Tangen beskrevet som et lokalsenter, og Stange kommune ønsker å 
tydeliggjøre Tangens rolle som lokalsenter og fremtidig 
kollektivknutepunkt. Sentralt i dette arbeidet står 
videreutviklingen av dagens sentrum og nytt stasjonsområdet, og 
koblingen mellom disse. Stedsanalysen fra 2001 og det pågående 
kommunedelplanarbeidet for Tangen, har gitt tydelige føringer for 
den fremtidige utviklingen av stedet. Med gode boligområder i 
sentrum, godt utbygde møteplasser og et klart definert sentrum, 
har Tangen potensialet for å bli et møtested med sosiale og 
kulturelle kvaliteter for Stange sør. Kulturlandskapet og 
grønnstrukturen er kjernen i stedets identitet. 

  

 

 

 

 

 

 

Kommunesenter: 

Kommunesenteret skal gi plass for et bredt 
spekter av handel, kultur, offentlig og 
privat service dimensjonert i forhold til 
kommunens innbyggere og den 
senterstrukturen som er etablert.  
 
 
Kommunedelssenter: 
Viktige funksjoner på by – og 
kommunedelsnivå skal lokaliseres i 
kommunedelssenteret. Disse skal kunne 
inneholde handels – og tjenestetilbud som 
er dimensjonert for å dekke by – og 
kommunedelens innbyggere. 
 
Lokalsenter: 
Offentlig og privat tjenesteyting, kultur og 
fritidstilbud samt handelstilbud som er 
dimensjonert for å dekke lokale behov, bør 
lokaliseres i lokalsenteret. 
 

(Kilde: Samordnet miljø-, areal – og 
transportplanlegging i Hamarregionen 
SMAT – planen, sist revidert 2009) 
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9. Samfunnssikkerhet og en bærekraftig utvikling 

Stange kommunes overordnede mål for samfunnssikkerhet og en bærekraftig utvikling: 

Stange kommune skal være et trygt og robust lokalsamfunn som avverger og 

overvinner kriser 

Et livskraftig lokalsamfunn – der folk ønsker å 
leve sine liv – blir trygghet og sikkerhet 
vesentlig. Gjennom sivilbeskyttelsesloven skal 
kommunen bidra til at vi som samfunn står 
bedre rustet til å forebygge og håndtere 
uønskede hendelser. Utgangspunktet for 
beredskapsarbeidet er en helhetlig risiko – og 
sårbarhetsanalyse (ROS – analyse). Hensikten 
med analysen er nettopp å identifisere 
uønskede hendelser som kan oppstå, finne 
årsaker til at disse hendelsene oppstår, samt 
vurdere sannsynligheten for at disse 
hendelsene inntreffer. Like viktig er det å 
identifisere konsekvensene av slike hendelser. 
Resultatet av analysen skal munne ut i forslag 
til tiltak som både reduserer sannsynligheten 
for, og konsekvensene av, hendelsene. Stange 
kommune har en eksisterende ROS- analyse fra 
1996, sist revidert i 1999, og er per i dag under 
revidering.   
 
Klimatilpasning 
Miljø og klima får større og større betydning 
for den kommunale planleggingen. Vårens 
store nedbørsmengder, kombinert med 
snøsmelting, har gitt en forsmak på hva 
ekstremværet kan gjøre med jordbruket og 
infrastrukturen i kommunen, og ikke minst 
hvilke konsekvenser dette kan ha for 
bygningsmassen. Klimatilpasningsarbeidet 
handler om å forebygge for å håndtere de 

konsekvensene 
klimaendringene 
fører til. Vi må til 
en hver tid være 
forberedt på at 
værrelaterte 
hendelser kan skje på steder som tidligere ikke har vært utsatt, på 
andre tider av året enn vi har vært vant til og de kan skje oftere. 
Selv om klimaendringene er globale, kan mye gjøres lokalt.  
 
Gjennom arealforvaltningen har kommunen en sentral rolle i 
klimatilpasningsarbeidet ved at vi kan styre ny utbygging og 
infrastruktur til områder som er mindre sårbare for 
klimaendringer. Arealplanlegging er sektorovergripende og gjør det 
mulig for kommunen å ivareta klimahensyn på alle områder, både i 
forhold til offentlig og privat sektor.  
 
Fortetting av bebyggelse kan føre til flere tette flater der avrenning 
av overflatevann ved ekstremnedbør tar nye veger og skader 
omkringliggende bebyggelse eller infrastruktur. Lokal 
overvannshåndtering er et sentralt tema i planperioden. 
Forebygging og tiltak for å håndtere store vannmengder skal 
integreres i den løpende planleggingen når områder bygges, 
utvikles og fortettes.  
 
På vann og avløpssiden skal kommunen iverksette tiltak som er 
mest mulig effektive for å håndtere lekkasjeprosenten på 
eksisterende rørsystem.  Stange kommune har også ansvaret for å 
sikre vannområdet Mjøsa og ha oversikt over bekker og vassdrag 
for blant annet å hindre gjengroing, og dermed bidra til naturlig 
overvannshåndtering. 

 

Stange kommunes organisering av 

beredskapsarbeidet følger følgende 

overordnede prinsipper: 

 

Nærhetsprinsippet 

En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå 
 
Likhetsprinsippet 
Organiseringen i en krise skal være mest mulig 
lik den daglige organiseringen 
 
Ansvarsprinsippet 
Den myndighet som har det daglige ansvaret, 
har også ansvaret i en krise 
 
Kommunal kriseledelse 

Stange kommune har etablert en kommunal 
kriseledelse (KKL) bestående av den ordinære 
toppledelsen i organisasjonen. Rådmannen er 
leder av kriseledelsen.  
 
Beredskapsforum 

Forumet består av kommunens kriseledelse og 
kommunens virksomhetsledere samt leder for 
Servicekontoret. Formålet med forumet er å 
drøfte og sette spørsmål rundt 
samfunnssikkerhet og beredskap på dagsorden 
i organisasjonen, samtidig som en skal forankre 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 
i hele organisasjonen. 
 
Beredskapsrådet 

Rådet blir oppnevnt av kommunestyret. 
Ordføreren er leder av rådet, med rådmannen 
som nestleder. Beredskapsrådet er et 
samarbeidsorgan for beredskapsspørsmål 
mellom kommunen, statlige myndigheter, det 
private næringsliv og frivillige lag og 
organisasjoner 

 
Det er utarbeidet beredskapsplaner/ 

handlingsplaner innen enkelte kritiske 

fagområder: 

Helseberedskapsplan, smittevernplan, plan for 
massevaksinasjon, pandemiplan, og plan for 
streik og arbeidsnedleggelse. Beredskapsplan 
ved atomulykker, for vann og avløp, for 
kommunale barnehager og ved nedetid på IKT 
– løsninger.  

Stange har følgende oppdaterte beredskapsplaner 
• Overordnet beredskapsplan 
• Plan for kriseledelse 
• Operativ plan ved kriser 
• Plan for kriseinformasjon 
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Kommunens kontinuerlige samfunnssikkerhet – og beredskapsarbeid gir 
kommunen oversikt over områder som er tilstrekkelig sikret mot naturfare, 
og vurdere om eksisterende infrastruktur og bebyggelse er utsatt for 
naturfare, både i forhold til dagens og fremtidens klima. For å lykkes i dette 
arbeidet blir kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker natur og 
samfunn, helt avgjørende.  
 
Klimagassutslipp – tenke globalt, handle lokalt 

Det viktigste klimaarbeidet er å redusere klimagassutslipp. Men klimaet er 
allerede i endring, og vi må derfor tilpasse oss disse endringene. 
Utslippsreduksjon og klimatilpasning må derfor ses i sammenheng. Vi må 
med andre ord både arbeide for å redusere utslippene samtidig som vi må 
tilpasse samfunnet til forventede klimaendringer.  
 
I dette arbeidet skal Stange kommune rette fokuset dit hvor 
påvirkningsmulighetene er reelle.  
 
Sentralt i klimagasspørsmålet for Stange kommune, vil derfor være å 
utvikle kommunale bygg til å bli mer (energi)effektive, både når det 
kommer til tekniske anlegg og isolering. Samtidig må vi se på mulighetene 
for å utnytte overskuddsenergien fra industrien, avfallsbrenning og 
skogbruket. Videre skal alternative energikilder som fjernvarme vurderes i 
reguleringsplansammenheng. I tillegg til ovenfor nevnte satsningsområder, 
ønsker Stange kommune å stimulere til gode lokale løsninger i folks hjem. 

Det overordnede prinsippet i arbeidet med å få ned klimagassutslipp er å 
gå fra ikke-fornybare energikilder til fornybare.  
 
Videre må satsningen på tettstedene langs IC-strekningen ses i 
sammenheng med arbeidet med å redusere klimagassutslipp. En god 
samordnet areal- og transportplanlegging kombinert med at vi bygger opp 
under eksisterende tettsteder og kollektivknutepunkt, gjør at kommunen 
aktivt kan påvirke klimagassutslippene og mobilt energibruk. SMAT – 
planen er således et viktig verktøy når vi skal vurdere klimahensyn i 
arealplanleggingen.  
 
Stange er en stor landbrukskommune. Gjennom regionalt 
bygdeutviklingsprogram kan kommunen stimulere til et mer miljø – og 
klimavennlig landbruk. Å verne om jordbruksproduksjonen i våre 
nærområder er en politisk målsetting. Å produsere nok, trygg og variert 
mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for 
samfunnet og er dermed viktig i et samfunnssikkerhetsperspektiv. 
 
Det er flere aktører som jobber med holdningsskapende arbeid. Stange 
kommune vil støtte opp under dette arbeidet, der det er naturlig, uten selv 
å være en pådriver. Det holdningsskapende arbeidet må skje på nasjonalt 
nivå og gjennom institusjoner som er etablert for dette. Stange kommune 
vil derfor i planperioden etterstrebe et godt samarbeid med Energirådet 
Innlandet.  
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For at Stange kommune skal være et trygt og robust lokalsamfunn som avverger og overvinner kriser, skal Stange kommune: 

 Delmål Strategi Relevans for arealdelen 

1  Forebygge skader på liv, helse og 
miljø ved systematisk og 
kontinuerlig forbedringsarbeid 

� Utarbeide rullerende øvelsesprogram for 
beredskapsplanverket 

� Ferdigstille helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse for 
Stange kommune 

� Beredskapsplan for samfunnssikkerhet og beredskap 
skal til enhver tid holdes oppdater og tilgjengelig 

� Beredskapsplan innen ulike fagområder i kommunen 
skal til enhver tid holdes oppdater og tilgjengelig 

• Det gjennomføres ROS-analyse i alle arealplaner 
jf. Plan – og bygningsloven 

• Utarbeide temakart i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel over områder utsatt for 
ekstremvær 

2  Klimatilpasning � Tidlig i planleggingsprosesser, påvirke at utbygger 
planlegger både for utslippsreduserende tiltak og tiltak 
som kan redusere sårbarheten til området for endret 
klima 

� Økt fokus på lokal overvannshåndtering og fordrøyning  
� Økt fokus på viktigheten av åpne bekker og vassdrag 

• Forebygging og tiltak for å håndtere store 
vannmengder integreres i den løpende 
planleggingen når nye områder bygges og utvikles 

• Unngå fysiske inngrep nær bekker og vassdrag 
• Unngå lukking av bekker og vassdrag 
• Opprettholde naturlige fordrøyningsarealer 

3 Energi og klimagassutslipp � Samordnet areal og transportplanlegging og bygge opp 
under eksisterende tettsteder gjennom fortetting 

� Energieffektivisering i kommunale bygg 
� Stimulere til gode lokale energiløsninger i folks hjem 
� Vurdere alternative energikilder i 

reguleringsplansammenheng 
� Utnytte overskuddsenergi fra industrien 
� Økt samarbeid med Energirådet Innlandet 

• Sikre tilstrekkelige arealer til boligbygging langs 
IC-strekningen 

• Effektiv arealutnyttelse 
 

4 Miljø � Forebygge støyplager ved planlegging av ny 
boligbebyggelse 

� Kontinuerlig oppfølging av radon 
� Følge hovedstrategiene som er lagt til grunn i 

avfallsplanen for Hamarregionen 
� Hindre avrenning av forurensning og utslipp til bekker 

og vassdrag 
� Ivareta hensynet til biologisk mangfold 

• Støyanalyser i forbindelse med utarbeiding av nye 
boligområder i arealdelen 

• Støytiltak 
• I reguleringsplansammenheng skal løsninger for 

innsamling og deponering av avfall, både fra 
husholdninger og fra næringslivet, vurderes 

• Det gjennomføres ROS-analyse i alle arealplaner 
jf. Plan – og bygningsloven, der også hensynet til 
biologisk mangfold ivaretas 
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10. Om kommuneplanen og planhierarkiet – rasjonalisering av planbehovet 

Kommuneplanen 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den 
består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er i kommuneplanen 
politikerne legger premissene for hvordan Stange kommune skal 
utvikles fremover, både som samfunn og organisasjon.  
 
Samfunnsdelen er således retningsgivende for all kommunal sektor – 
og temaplanlegging. Samfunnsdelen inneholder kortsiktige strategier 
med en mer langsiktig virkning, og langsiktige strategier som en må se 
i et lengre perspektiv. I motsetning til arealdelen som er juridisk 
bindende er samfunnsdelen politisk forpliktende. For at 
samfunnsdelen skal fungere som et politisk styringsdokument, må den 
gi føringer for arealdelen på den ene siden, og økonomiplanen på den 
andre. Hovedhensikten med samfunnsdelen av kommuneplanen er å 
sikre helhetlig planlegging og at vi – kommunen som samfunn og 
organisasjon – drar i samme retning. Å etterstrebe en sterkere kopling 
mellom samfunnsdelen og areal – og økonomiplan, er en målsetting.  
 
Handlingsdelen av kommuneplanen – som for Stange kommune 
utgjør budsjett og økonomiplan – blir derfor en del av kommunens 4-
årshjul og 1-årshjul – med andre ord en del av planlegging og styring 
både i et 4-årsperspektiv og i et 1-årsperspektiv 
(se illustrasjon til høyre). 
 
I 4-årshjulet skal kommunal planstrategi vedtas innen første år med nytt 
kommunestyre. Planstrategien gir føringer for behovet for videre 
planlegging. Den videre planleggingen gjøres gjennom kommuneplanen og 
kommunedelplaner av tematisk innhold. Kommuneplanen og 
kommunedelplanene gir på sin side årlige innspill til budsjettet som er 
kommunens årlige vedtak om aktivitet og handlinger (se rød pil i 
illustrasjonen til høyre). Handlingsdelen blir dermed et av kommunens 

viktigste styrings – og rapporteringsverktøy, både i 4-års- og 1-
årsperspektivet.  

Ny plan og bygningslov krever en årlig rullering av handlingsdelen for å 
fange opp nye eller endrede behov og forutsetninger. 
Kommuneplansatsningen og sektorenes måloppnåelse og status 
rapporteres inn i kommunens styringssystem, EQS. På denne måten skal vi 
bruke samfunnsdelen til å styre Stange kommune mot ønsket utvikling.   

  

Illustrasjon: Kommuneplanprosessen  Illustrasjon: Kommuneplanprosessen  
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Rasjonalisering av planbehovet 
Stange kommune ønsker en mer rasjonalisert planstruktur. Gjennom 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har man fått oversikt over 
hvordan planstrukturen i kommunen best kan optimaliseres. Sektorplaner 
vil heretter være kommunedelplaner etter plan og bygningsloven. Disse er 
av politisk interesse, og skal vedtas politisk. Fagplaner vil primært være 
administrative og vil dermed ikke behandles politisk. Mandat og innholdet 
i disse planene kommer fra kommunedelplanene og samfunnsdelen. 

Kommuneplanens skal gi grunnlag for kommunens prioritering av 
ressurser, planleggings – og samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltakene 
innenfor kommunens økonomiske rammer. Prioritering av tiltak og 
tidsplan for gjennomføring konkretiseres gjennom økonomiplan og 
budsjett.  

 

Aktuelle kommunedelplaner:  

(planer som krever politiske vedtak) 
� Kommunedelplan for oppvekst 
� Kommunedelplan for helse og omsorg 
� Kommunedelplan for boligpolitikken 
� Kommunedelplan for næring  
� Kommunedelplan for vann og avløp 
� Kommunedelplan for avfall 
� Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

 

Aktuelle fagplaner:  
(Administrative vedtak - refereres politisk) 

� Arbeidsgiverpolitikk 
� Beredskapsplan og helhetlig ROS-analyse 
� Informasjonsstrategi for Stange kommune 
� IKT – strategi 
� Plan for legetjenesten 
� Hovedplan for kommunale veger 

 
 

 

 


