
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 ikke gå oss vill i ord og formuleringer, men 
jobbe frem 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 psykisk helse er grunnleggende 
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.


