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Forord 
  

Fellesskapet krever at vi setter oss felles mål og har en felles retning. Planverket vårt gir oss et kart for å 

realisere ønskene våre for framtida. Det dokumentet du leser nå er en av tre styringsplattformer i Tolga 

kommune. Formålet med styringsplattformene er å gi deg et innblikk i hvilke tjenester Tolga kommune gir, 

hvilke prioriterte satsninger vi har i årene fremover og hvordan vi vil arbeide for å nå de målene vi har satt 

oss. Vi skal jobbe fram et felles verdigrunnlag som vi skal kjenne igjen og stå inne for. Kommuneplanens 

samfunnsdel og disse plattformene gi føringer for hvordan vi styrer kommunen vår.  

Noen felles utfordringer vi står ovenfor er:  

  

Bærekraftig samfunn.  

Alle styringsplattformene baserer seg på FNs bærekraftsmål. Dette skal ruste Tolga for fremtida, samtidig 
som at vi tar bedre vare på jorda. Gjennom god utdanning, gode helsetilbud, sosial utjevning, inkludering 
og likestilling sikrer vi at framtida blir sosialt bærekraftig. Satsing på ny teknologi, attraktive lokalsamfunn, 
effektivisering, innovasjon og ansvarlig økonomisk vekst skaper vi en mer bærekraftig økonomi. Og ved å 
ivareta biologisk mangfold, sikre mer fornybar energi, redusere forbruk og bidra til å stoppe 
klimaendringene gjør vi samfunnet vårt økologisk bærekraftig. Samarbeid, fred og demokrati er 
grunnleggende forutsetninger for bærekraft.  
Inkludering og livsmestring.  
Mange står på utsiden av samfunnet. Dette skyldes både at kravene for deltagelse er for høye og at vi som 
samfunn ikke er gode nok på å inkludere alle. Det å sørge for at alle kan delta i samfunnet med sine evner 
og ressurser er både viktig for at den enkelte har et godt og meningsfylt liv, og det er viktig for at alle skal 
kunne bidra i samfunnet med det man kan. Vi vet at god psykisk helse er viktig for folkehelse og deltagelse 
i samfunnet. Alle innbyggere skal ha frihet og muligheter til å skape seg det livet de ønsker i Tolga, og vi 
skal ha et tolerant og mangfoldig felleskap med rom for alle.  
Aktive lokalsamfunn – samarbeid med frivillig sektor.  
Dugnad og frivillighet er viktig for attraktive lokalsamfunn. Skal vi klare å styrke og utvikle de bygdene og 
grendene vi har i Tolga kommune, så trenger vi aktive innbyggere som bidrar med sine krefter. Mange 
viktige tilbud for kommunens innbyggere må løses i et samarbeid mellom kommune, næringsliv og 
ildsjeler. Frivillig sektor er viktig for å skape trivsel, tilhørighet og fellesskap i våre lokalsamfunn. Vi må ta 
vare på ildsjeler og klare å skape mer sammen, slik at vi motiverer flere til å delta og klarer å se helhet. Vi 
må få mest mulig ut av de ressursene vi har og samarbeide enda mer effektivt.   
Bolyst og attraktivitet  
Skal Tolga kommune fortsatt kunne levere gode tjenester må vi opprettholde folketall. Vi mener at 
kommunen vår er et godt sted å bo som har plass til flere. Gjennom aktivt å dyrke bokvaliteter i 
kommunen skaper vi bolyst og boglede for oss som allerede bor her og gjør oss mer attraktive for de som 
ønsker å flytte hit. Vi skal bry oss om hverandre og ta vare på det lokalsamfunnet vi har. Vi skal være 
fremoverlent og ta vare på de ressursene vi har i møte med nye utfordringer  
Tolga med TÆL - Tydelig-Ærlig-Lojal   
Styringsplattformene våre skal både synliggjøre hver enkelt sektor sine særtrekk, men også hvordan vi 
jobber tversektorielt og helhetlig til beste for kommunens innbyggere. Vi tror at tydelighet, ærlighet og 
lojalitet skaper tillit og forutsigbarhet. Disse verdiene skal være grunnleggende i Tolga.  

 

 

 



1. INNLEDNING 
 

2. HVA OMFATTER STYRINGSPLATTFORMEN FOR 

 SAMFUNNSUTVIKLING 
 

Samfunnsutvikling har oppgaver knyttet til drift, forvaltning og utvikling. Tolga kommune skal ha 

et helhetlig utviklingsfokus, og være pådriver, bidragsyter, motivator og støttespiller i utvikling av 

et attraktivt lokalsamfunn.  

 

Hovedmålsettingen er å bidra til aktive lokalsamfunn med fokus på Tolga som god bokommune, 

med en fremtidsrettet verdiskaping basert på natur- og kulturgitte forutsetninger.  

Tre hovedfokusområder jf. Kommuneplanens samfunnsdel:  

• God bokommune  

• Aktivt lokalsamfunn  

• Verdiskaping  

Frivilligheten er limet i samfunnet, og helt avgjørende for et aktivt og levende lokalsamfunn. Det 

er derfor viktig med et fjerde fokusområde i tillegg til de nevnt ovenfor.  

• Ivareta frivilligheten til samhold, felleskap og felles løft - gjensidig 

Styringsplattformen erstatter dagens strategiske næringsplan. 

Vi rigger oss for framtida gjennom best mulig utnyttelse av ressurser og vår totale kompetanse. 

Slik skal vi gi de riktige tjenestene i tett samarbeid med innbyggere og besøkende i vår kommune. 

 

2.1 Styringsplattform for samfunnsutvikling  

 

Plattformen for samfunnsutvikling, bestående av kultur og utvikling, teknisk, plan samt landbruk 

og næring, skal bidra til: 

• Optimal samhandling mellom fagområdene  

• Helhetlig samfunnsutvikling  

• Effektiv, helhetlig og samordnet tjenesteutøvelse  

 

Sektor samfunnsutvikling består av følgende enheter: 

• Teknisk 

• Kultur og utvikling 

• Landbruk og næring 

• Plan 

For mer informasjon om enhetene vises det til budsjett og handlingsprogram for Tolga kommune. 



Plattformen beskriver særlige prioriterte strategier og oppgaver. Det skal tas hensyn til de 

strategisk overordnede satsingene i alt arbeid innen sektoren. Det vises til kommuneplanens 

samfunnsdel 2015-2027.  

 

 

Kommunens overordnede visjon:  

“Tolga kommune – kommune med TÆL” 

Tydelig - Ærlig - Lojal 

3. VISJON 

 
3.1 Visjonen for Samfunnsutvikling i Tolga 

”Sammen om bolyst og bærekraft”  

Målsettingen er å bidra til et aktivt lokalsamfunn med fokus på Tolga som en god bokommune, 

med en framtidsrettet verdiskaping basert på folk som er her, natur- og kulturgitte forutsetninger. 

FN`s bærekraftmål; Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft - må ligge til grunn 

4. ARBEIDSOPPGAVER  

 
Bredden på arbeidsoppgavene er stor, og det er god intern samhandling mellom fagområdene. 

Dette gjelder både innen veiledning og saksbehandling (lov forvaltning og tilskuddsforvaltning). 

Samfunnsdriften, driften av infrastrukturen, utføres både alene og i samarbeid med andre.  

Sektorens oppgaver kan grovt sett deles inn i tre kategorier:  

• Forvaltningsoppgaver  

• Driftsoppgaver  

• Utviklingsoppgaver  

Sektoren arbeider for å utvikle en attraktiv bo- og næringskommune, hvor et velfungerende 

tjenestetilbud og en god fysisk og digital infrastruktur er en forutsetning.  

Plattform for samfunnsutvikling skal ha fokus på:  

• Optimal samhandling mellom fagområdene  

• Helhetlig samfunnsutvikling 

• Effektiv, helhetlig og samordnet tjenesteutøvelse  

• Frivilligheten som ressurs 



4.1 Strategier for å løse de ulike arbeidsoppgavene i sektoren 

 

• God dialog (veiledning og rådgivning) med innbyggere, næringsliv og andre interessenter.  

Løsningsorientert og kompetent, skape tillit gjennom kommunikasjon - tydelig, ærlig og 

lojal. 

• Tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer. 

• Effektiv saksbehandling, digitalisering av tjenester der dette kan øke tilgjengelighet, 

kvalitet og effektivitet i saksbehandling. 

• Utvikle faglig samarbeid i regionen. Faglige nettverk er svært viktige for å sikre tilgang til 

bred kompetanse samt nasjonale og fylkeskommunale virkemidler for god 

samfunnsutvikling.  

• Tilstrekkelig planressurs for å få til en god struktur på plansystemet, og god nok 

kompetanse på bestilling og kontroll av planarbeid andre skal utføre på kommunes vegne. 

• Tilby aktuelle tilpassede tjenester som er raske og gode med høy kompetanse ved hjelp av 

ulike typer samarbeid. 

• Levende idretts- og kulturliv i hele kommunen og utnytte mulighetene kulturhuset gir.  

5. HVOR ER VI OM 8 ÅR 

Hva ønsker vi å oppnå? 

 

Bokommune/bolyst: I Tolga er det godt å bo i alle livssituasjoner og livsfaser. Vi har attraktive og 

varierte bo muligheter.  

Attraktiv arbeidskommune som legger til rette for et variert næringsliv. 

Aktivt lokalsamfunn: Beholde våre innbyggere og øke folketallet gjennom et aktivt samfunn med 

engasjerte innbyggere. 

Etablering av minst en ny næringsaktør på industriområdet/Tolga Næringspark. 

Romslig og åpent samfunn med en kultur der innbyggere involveres og aktiveres. Samskaping 

mellom kommunen, næringsliv og frivilligheten. Forsterke kvaliteter som gode møteplasser og 

lokale arrangement er viktig.  

Verdiskaping: Fremst i regionen på bærekraftig landbruk og landbrukstilknyttede næringer. Bygge 

videre på det vi allerede er gode på, i et miljø hvor det er lov å satse. Nyttiggjøre seg lokale 

fortrinn i form av utmark og beiteressurser. 

Fokus på hele verdikjeder og fremtidsrettet innovasjon (energi, teknologi, klima- energi, bærekraft, 

arealforvaltning, landbruk). 

6. HVORDAN SKAL VI NÅ DET? 

Omgivelser 

• Legge til rette for at det er tilgang og god variasjon i tilgjengelige tomter i alle grender. 

• Legge til rette for at folk kan bo i Tolga og jobbe digitalt og/eller pendle til arbeidssted.  



• Utnytte potensialet for bærekraftig verdiskaping basert på natur- og kulturgitte 

forutsetninger.  

• Utvikle infrastruktur som legger et godt grunnlag for næringsaktivitet. 

• Nyttiggjøre oss lokale og regionale verdier knyttet til kultur- og naturarv, eks. Verdensarv 

Røros bergstad og Cirkumferensen, og Forollhogna nasjonalpark, nasjonalparklandsby og 

nasjonalparkkommunestatus. 

• Klima og energi vurderinger ligger til grunn for alle vedtak og satsinger. 

• Samskaping, det å skape sammen, er en naturlig del av all samfunnsplanlegging.  

Aktiviteter 

• Stimulere til økt differensiering i boligmarkedet med hensyn til størrelse, beliggenhet, pris 

og eiendomsforhold. 

• Synliggjøre de gode historiene og suksesshistoriene. 

• Digitalisering av aktuelle tjenester. 

• Bidra til forskning, utvikling og innovasjon der dette gir en merverdi lokalt. 

• Bruke Tolga 2020 som en del av kommunens strategi for markedsføring.  

• Legge til rette for kultur og idrett 

Ressurser 

• Sikre god nok og oppdatert informasjon og veiledning for den som vil bygge eller bo i 

Tolga. 

• Rask og effektiv saksbehandling med tilstrekkelig kvalitet og kvantitet. 

• Digital bestilling av møter med saksbehandlere gir økt tilgjengelighet. 

• Forutsigbare rammer i form av arealbetingelser og infrastruktur (ryddige og oppdaterte 

reguleringsplaner og andre planer). 

• Kompetent og aktiv landbruksforvaltning med fokus på bærekraftig tilrettelegging for aktiv 

drift og foredling, samt grunnlag for reiseliv og tilleggsnæringer. 

• Oppdatert arealplan som sikrer viktige natur og friluftsområder, balansert jordvern av 

dyrka mark, langsiktig bærekraftig helhetsforvaltning, herunder eiendomsstruktur. Bruke 

arealregnskap som en del av arealstrategien. 

• Sikre og vedlikeholde attraktive næringsarealer. 

• Sørge for hensiktsmessige kommunale bygg og infrastruktur i kommunen. 

• Utnytte mulighetene som ligger i kulturhuset. 

• Sikre barn og ungdom like muligheter til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter i Tolga 

kommune. 

Organisering 

 

• Bevisst prioritering av faglige nettverk som bygger opp om strategiske valg og strategiske 

prioriteringer. 

• Helhetlig utviklingsfokus, pådriver, bidragsyter, motivator og støttespiller i utvikling av et 

attraktivt lokalsamfunn.  

• Kontinuerlig vurdering av hvilke tjenester som er viktig å ha nært, og hvilke tjenester som 

kan organiseres på andre måter. Hensiktsmessige samarbeidsformer med lokal 

beslutningsmyndighet.   

• Digitaliserte tjenester (eks e-byggesak, e-plansak). 



 

 

Langsiktige strategier, særlige fokusområder/oppsummering - kortversjon av de viktigste strategier 

Bosetting/ 

bolyst 
Legge til rette for at det er tilgang og god variasjon i tilgjengelige 

tomter i alle grender. 

 

 

God dialog med innbyggere, næringsliv og andre interessenter.  

Løsningsorientert og kompetent, skape tillit gjennom 

kommunikasjon. 

 

  

Aktivt 

lokalsamfunn 
Beholde våre innbyggere og øke folketallet gjennom et aktivt 

samfunn med engasjerte innbyggere. 

 

Levende idretts- og kulturliv i hele kommunen og utnytte 

mulighetene kulturhuset gir. 

 

 

  

Verdiskaping Fremst i regionen på bærekraftig landbruk og landbrukstilknyttede 

næringer. 

Fokus på hele verdikjeder og fremtidsrettet innovasjon. 

 

Samskaping Romslig og åpent samfunn med en kultur der innbyggere 

involveres og aktiveres. Samskaping mellom kommunen, 

næringsliv og frivilligheten.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


