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Planstrategi for Etnedal kommune 2012 – 2016
Innledning
Bestemmelsene om kommunal planstrategi er nedfelt i plan- og bygningsloven (pbl) § 10-1.
Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en styrt utvikling i kommunesamfunnet.
Planstrategien skal være en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet
og en vurdering av samlet kommunalt planbehov i perioden.
Det eneste lovpålagte som planstrategien må ta stilling til i forhold til planbehov, er om
kommuneplanen skal revideres helt, delvis eller videreføres uten endringer. Planstrategien er
retningsgivende for kommunens planlegging, det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal
planstrategi.
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging spenner fra områder som klima og
naturmangfold til trafikk, næringsutvikling og oppvekstvilkår. Disse er retningsgivende og
skal legges til grunn både i arbeidet med planstrategien og i de oppfølgende planprosessene.
Planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det
videre planarbeidet. Det blir derfor viktig at man i dette arbeidet skiller mellom
planforutsetninger og tiltak som skal inn i planene og utfordringene som gjør det nødvendig å
planlegge.
Prosessen rundt planstrategien må sees i sammenheng med hvorvidt kommunestyret legger
opp til en revisjon av kommuneplanen eller ei. Hvis kommunestyret vedtar å videreføre
gjeldende kommuneplan bør en legge opp til en mer omfattende debatt rundt kommunal
planstrategi enn om en vedtar å revidere kommuneplanen.
Planstrategi for Etnedal kommune har vært drøftet i flere runder i kommunestyret, senest i
møte 1. juni 2012. For å sikre innspill og medvirkning fra ulike samfunnsaktører i Etnedal er
det avholdt drøftingsmøter med lag, organisasjoner og næringsliv. Mange av forslagene hører
hjemme i selve planprosessen knyttet til kommuneplanen, disse tas med over i
kommuneplanarbeidet. De øvrige innspillene er forsøkt innpasset i den etterfølgende
planstrategien. Det vil bli innhentet synspunkter fra statlige og regionale organer og
nabokommuner når kommunestyrets forslag til planstrategi foreligger.

Etnedal 12. juni 2012, revidert 28. august 2012

1. Utviklingstrekk - utfordringer og muligheter
1.1 Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklingsutviklingen per 01.01 2001 – 2012 med endringer:
Alder

0 - 5 år
6 – 15 år
16 – 19 år
20 – 44 år
45 – 66 år
67 – 79 år
80 år og eldre
Sum

2001

2006

97
135
59
440
399
184
104
1418

86
162
38
414
382
210
97
1389

Endring

- 11
+ 27
- 21
- 26
- 17
+ 26
- 7
- 29

2007

83
172
47
398
381
210
103
1394

2012

83
161
70
389
413
190
102
1408

Endring

0
- 11
+ 23
- 9
+ 32
- 20
- 1
+ 14

Befolkningsframskriving per 31.12 2012 – 2022. Sterk aldring
(Lav fruktbarhet, Høy aldring, Middels innenlands flytting, Lav innvandring)
Alder

0 - 5 år
6 – 15 år
16 – 19 år
20 – 44 år
45 – 66 år
67 – 79 år
80 år og eldre
Sum

2012

2016

85
163
74
363
402
193
109
1389

70
160
73
362
418
192
107
1382

Endring

- 15
- 3
- 1
- 1
+ 16
- 1
- 2
- 7

2017

2022

67
160
73
366
421
191
105
1383

71
149
56
372
416
207
111
1382

Endring

+ 4
- 11
- 17
+ 6
- 5
+ 16
+ 6
- 1

Folketallet har gått nedover siden 2001. Det er en økning fra 1388 innbyggere 1. januar 2011
til 1408 innbyggere 1. januar 2012. Denne økningen er i stor grad relatert til bosetting av
flyktninger samt personer bosatt på mottaket på Os som har fått innvilget asyl, men venter på
å bli bosatt i en kommune.
Sterk aldring er lagt til grunn for prognosen for befolkningsframskriving fra 2012 til 2022.
Framskrivingen viser ingen stor endring i folketallet, men alderssammensetningen endrer seg.
Dette vil få betydning for etterspørselen etter kommunale tjenester, sysselsetting og
næringsliv.
Det er ett betydelige fødselsunderskudd i befolkningen, dette sammen med at flyttestrømmen
i aldersgruppe 16 – 19 år er negativ fører til en aldring i befolkningen. På kort sikt er det
aldersgruppen 45 -66 år som øker sterkest, på litt lengre sikt vil befolkningen i gruppen 67 +
øke sterkest.

1.2 Sysselsetting, utdanning og næringsliv
Sysselsetting
Sysselsatte bosatt i Etnedal per 4. kvartal etter næring:
Jordbruk, skogbruk
Sekundærnæringer
Tjenesteytende næringer
Off. adm. og forsvar
Undervisning
Helse og sosialtjenester
Andre sosiale og personlige tjenester
Uoppgitt

2000

2002

2004

2006

2008

2010

117
129
194
46
34
146
17
4

104
120
197
50
38
113
21
8

115
127
190
42
36
135
23
8

115
132
206
41
44
114
19
5

102
132
217
37
46
129
12
2

90
124
194
48
44
136
15
4

Jordbruk og skogbruk er fortsatt viktige næringer for Etnedal, men det har vært en forholdsvis
kraftig nedgang i sysselsettingen i disse næringene de siste 10 årene. Undervisning er den
næringen hvor sysselsettingen har økt %-vis sterkest i samme periode.
Sysselsettingen innenfor sekundærnæringene (bygg, anlegg, industri, m.m.) har variert noe i
perioden 2000 til 2010, men svingningene har vært mindre enn man skulle kunne forvente ut
fra at dette er konjunkturutsatte næringer. I øvrige næringer har det vært til dels store
variasjoner gjennom 10 års perioden, men variasjonene har hatt mindre betydning for den
totale sysselsettingen.
Sysselsatte personer som er bosatt i Etnedal har blitt redusert fra 677 personer i 2008 til 654
personer i 2010. Det er flere som pendler ut fra kommunen enn inn. Netto utpendling er
redusert fra 126 i 2008 til 106 i 2010, tallmessig er dette om lag som endringen i sysselsatte
bosatt i Etnedal. Det er markant forskjell i pendlingsmønster mellom kvinner og menn. Langt
flere menn enn kvinner bosatt i Etnedal pendler ut av kommunen, men forholdet er motsatt for
pendling inn i kommunen.
Registrert arbeidsledighet målt som års gjennomsnitt av arbeidsstyrken, er lavere enn i
Oppland fylke som igjen ligger lavere enn landet samlet. For antall uførepensjonister per 1000
innbygger er bildet det samme, Etnedal liggere høyere enn Oppland som igjen ligger høyere
enn landet samlet. Antall mottakere av sosialhjelp per 100 innbyggere ligger vesentlig høyere
enn Oppland, som igjen ligger høyere enn landet samlet i 2010. Denne måleindikatoren viser
generelt sett en økning sett over tid. I 2009 var det en nedgang i Etnedal. Det er et lite
statistisk utvalg som ligger til grunn og små endringer i telleren gir stort utslag.
Sysselsatte bosatt i Etnedal per 4. kvartal etter utdanning:
Grunnskole
Videregående skole
Universitet/høgskole 1-4 år
Universitet/høgskole over 4 år
Uoppgitt

2006

2008

2010

207
326
115
17
17

197
323
121
15
21

185
309
120
15
26

Utdanningsnivået har innvirkning på og betydning for både sysselsetting og næringsliv.
Utdanningsnivå i % av befolkningsnivå over 16 år er lavere både på nivå for videregående
skole og på nivå for høyere utdanning enn i Oppland som har lavere utdanningsnivå er landet
samlet.
Næringsliv
Jordbruk og skogbruk har vært og er en viktig næring både for bosetting, sysselsetting og for
kulturlandskapet i Etnedal. Sysselsettingen i næringen har gått kraftig ned i perioden 2000 til
2010.
Jordbruksareal som er i drift har ikke hatt samme utviklingen i perioden, dette har vært
forholdsvis stabilt:
2000

Jordbruksareal i drift (dekar)

2002

2004

2006

2008

2010

15346 14998 15730 15419 15072 15869

Strukturen i landbruket har endret seg i fra 2000 til 2010:
2000

Mjølkekyr
Ammekyr
Andre storfe
Sauer over 1 år

2008

2010

629 610 593 555 480
30
43 334
77
40
1035 1114 1123 1189 1033
1046 1126 1163 1077 857

2002

2004

2006

438
51
997
744

De to siste årene har det vært en nedgang på ca. 10 stk husdyrprodusenter, per 1. januar 2012
er antall produsenter 45. Sauenæringen viser stabilitet med 15 produsenter per 1. januar 2012.
Avvirkningen for salg innen skogbruket har ikke hatt den store variasjonen i perioden 2000 til
2010. Unntakene er 2006 og 2009 hvor avvirkningen for salg hadde en bruttoverdi på om lag
5,5 mill. kroner.
2000

Avvirkning for salg (i 1 000 kroner)

2002

2004

2006

2008

2010

8334 8647 9940 6155 9435 8369

Skogproduksjonen er en evig fornybar ressurs og skogarealet i Etnedal har et sannsynlig
avvirkningspotensiale på 55000 kbm. og en bruttoverdi på om lag 17,5 mill. kroner.
Etnedal kommune har kommet forholdsvis langt i forhold til å legge til rette for bruk av
bioenergi i offentlige bygg. I forhold til private er situasjonen motsatt.
Bygg og anlegg er den største bransjen i Etnedal innenfor sekundærnæringene, dette er en
bransje hvor sysselsettingen fort påvirkes av konjunkturendringer. Andre bransjer her er
vareproduserende industri og vann- og kraftforsyning. Dette er viktige bransjer for bosetting
og infrastruktur i samfunnet. Tjenesteytende næringer er representert med virksomheter
innenfor varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessige
tjenester og eiendom. Etnedal kommune som arbeidsgiver, sysselsetter mange, innenfor helseog sosialtjenester er det også private aktører som har stor betydning for sysselsettingen i
kommunen.

1.3 Folkehelse
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er
tillagt, herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Folkehelseprofilen 2012 er hjelpemiddel for å skaffe seg en oversikt over helsetilstanden i
kommunen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Det er verdt å merke seg at på mange
områder er det små utvalg, dataene bør tolkes med forsiktighet.
Kommunen ligger dårligere an enn landet for øvrig på følgende indikatorer:
• Lav inntekt
• Flere uføretrygdede under 45 år
• Trivsel på skolen, 10 kl.
• Røyking, kvinner
• Psykisk lidelse, behandling i sykehus
Kommunen ligger bedre an enn landet for øvrig på følgende indikatorer:
• Arbeidsledige
• Forskriftsmessig drikkevann mhp E.coli
• KOLS, astma, legemiddelbrukere
Testen viser at det er usikkert om kommunen ligger bedre enn dårligere an enn landet på
følgende indikatorer:
• Forventet leveralder, kvinner og menn
• Barn av enslige forsørgere
• Personskader behandlet i sykehus
• Mobbes på skolen, 10. kl.
• Behandlet i sykehus
• Psykisk lidelse, legemiddelbrukere
• Hjerte-karsykdommer, behandlet i sykehus
• KOLS, behandlet i sykehus
• Kreft, dødelighet
• Type 2-diabetes, legemiddelbrukere
• Hoftebrudd, behandlet i sykehus
Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting for folkehelsearbeidet. Store
forskjeller i utdanning og inntekt kan være en pekepinn på at det også er store helseforskjeller
i befolkningen.
Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk helse og mer usunne
levevaner enn personer som er i arbeid. De mister bl.a. det sosiale nettverket som en
arbeidsplass representerer. Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom arbeid
og deltakelse i samfunnet. Skolen er dessuten en viktig sosial arena.
Skader og ulykker er fortsatt et betydelig helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre.
Statistikken viser kun omfagnet av de alvorligste ulykkesskadene. Tilrettelegging for fysisk
aktivitet, gode nærmiljøer og stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder hvor
kommunen har mulighet til å påvirke folkehelsa på en positiv måte.

Folkehelse og folkehelsearbeid er 10 % helse og 90 % andre faktorer som kommunen i større
og mindre grad kan påvirke. Dette perspektivet må hensyn tas ved all kommunal planlegging.

1.4 Kommunal virksomhet – utfordringer
Kommunal planstrategi skal gjennomgås i 2012, med løpende politisk forankring. Målet med
dette er å sikre en felles forståelse for overordnede prioriteringer og satsningsområder i årene
framover. Planstrategien skal sikre at alle tiltak og planer som blir utarbeidet er forankret i
overordnede mål.
Drøftingene om kommunal planstrategi har synliggjort et behov for revidering av
Kommuneplan 2008 -2018. Samfunnsdelen av kommuneplanen bør normalt ikke revideres
etter bare 4 – 5 år, men Kommuneplan 2008 – 2018 tar i for liten grad opp i seg de
utfordringer og muligheter for utvikling av Etnedal som samfunn som har framkommet i
drøftingene.
Det arbeides med en videreutvikling av kommunens styringssystem. Målet med dette er at vi
skal sikre fortsatt fokus på målstyring, og evaluere og forbedre metodene for vurdering av
måloppnåelse. Vi velger å opprettholde det overordnede prinsippet om balansert målstyring,
der fokus på etablerte perspektiver opprettholdes.
Etnedal kommune må foreta klare prioriteringer og ha fokus på måloppnåelse for å
opprettholde et godt tjenestetilbud i årene framover. Arbeidet med å se på hvordan vi
organiserer vår tjenesteyting er igangsatt. Dette arbeidet må være en kontinuerlig prosess, for
å sikre at vår måte å organisere tjenestene på løpende tilpasses et samfunn i endring.
Prioriteringer av tjenestetilbud må alltid foretas med trygghet om at gjennomføring av
tjenesteyting foretas på en effektiv måte.
Det vurderes som viktig fortsatt å ha fokus på utvikling i bosetting og næringsutvikling og
arbeide for vekst i antall innbyggere og aktivitet i Etnedal. Det er etter administrasjonens
oppfatning behov for en vurdering av hvilket fokus som skal legges til grunn for framtidige
tiltak på dette området.
Kvalitet i barnhage og skole anses som viktige områder, der det er lagt gode
rammebetingelser for videreføring og videreutvikling av kvalitet. God kvalitet i skole og
barnehage er en viktig suksessfaktor i forhold til målsettingen om vekst i innbyggertall og
aktivitet. Oppvekstplan 2009 – 2015 kan trolig fases ut, det tverrfaglige arbeidet er
tilfredsstillende koordinert uten denne tiltaksplanen. Plan for musikk- og kulturskolen er
politisk vedtatt, planen har mer form av å være et administrativt styringsverktøy.
Infrastruktur i et vidt perspektiv antas også å være en viktig suksessfaktor for Etnedal
kommune. Det samme gjelder også folkehelse i et vidt perspektiv, som også innbefatter
satsinger på frilufts-/fritidsaktiviteter. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 –
2012 er under revidering, folkehelsearbeidet innarbeides her.
Innen pleie og omsorg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge de totale
utfordringene innen området, for å sikre at framtidige tjenester blir tilpasset det framtidige
behovet. En viktig rammebetingelse er at det framtidige tjenestetilbudet må tilpasses den
mulighet Etnedal kommune har for realisering. Et viktig moment vil være en koordinering
mot den regionale satsningen som er under utredning. Helse, pleie og omsorg er et område

med forholdsvis mange politisk vedtatte planer. Det foreslås at Demensplan 2011 -2013, Plan
for psykisk helse og Handlingsplan for styrking av eldreomsorgen implementeres i Plan for
framtidas utfordringer i helse og omsorgssektoren.
Etnedal kommune har satt etikk i fokus, og vil bruke ressurser på dette i 2012. Målsettingen
med dette er å sikre en bevisstgjøring i det arbeidet vi utfører med tjenesteyting, og via dette å
ha fokus på nødvendigheten av kvalitet i våre tjenester med de ressurser vi har tilgjengelig.
Videre planlegges det en videreopplæring av mellomledere i kommunen i 2012. Dette er
viktig for å sikre at vi har en forankring av de overordnede mål og planlagte tiltak i hele
organisasjonen. Kompetanse og kompetanseheving hos ansatte i alle deler av vår organisasjon
anses som en viktig suksessfaktor framover.
Behovet for regionale planer må vurderes. Regional bibliotekplan 2007 – 2011 for Valdres ble
vedtatt i 2007 og er under revidering. Det er startet opp et arbeid med å utarbeide en
tverrfaglig ruspolisisk handlingsplan på regionalt nivå. Ruspolitisk handlingsplan 2009 –
2012 og Alkoholpolitisk handlingsplan bør kunne fases ut og erstattes med regional plan.

1.5 Langsiktig arealbruk og miljøutfordringer
Kommuneplanen
Den langsiktige arealbruken i kommunen styres i hovedsak gjennom kommuneplanen. I
kommuneplanens arealdel vedtas den konkrete arealbruken for de neste årene. Gjeldende
kommuneplans arealdel er vedtatt i 2011 med planperiode frem til 2014. Denne var gjennom
en grundig behandling med utredning av konsekvenser for blant annet vassdrag, landbruk,
kulturminner og naturområder. Gjeldende arealdel vurderes derfor å være oppdatert i forhold
til miljøutfordringer og det vil derfor ikke være behov for en full revidering av arealdelen i
2014. Tomtereserven som nå finnes i både regulerte områder og i områder som er godkjent
men ikke regulert enda, vurderes også å være tilstrekkelig for denne og neste periode.
Arealdelen bør imidlertid gjennomgå en enkel rullering i 2014 med tanke på retningslinjer og
bestemmelser, samt vurdere nye arealer for boligbygging i tilknytning til Bruflat.
Etnedal har lite miljøutfordringer knytta til industri eller direkte forurensning. Stadig mer
hytteutbygging gir imidlertid utfordringer med tanke på håndtering av avløp, energibruk, økt
trafikk og nedbygging av utmarksområder.
Avløp
Overvåkning og forvaltning av vannforekomster jobbes det med gjennom EUs vanndirektiv
og vannområde Randsfjorden. Det bør imidlertid i 2012/2013 startes opp arbeid med
revidering av både hovedplan for kommunal vannforsyning og hovedplan avløp med tanke på
å sikre tilfredsstillende og stabil vannforsyning og god vannkvalitet i vann og vassdrag.
Hovedplan avløp vil omhandle både spredt avløp og kommunalt avløp.
Energibruk
Antall hytter med innlagt strøm er stadig økende og dette gir noen utfordringer. Det er
vanskelig for kommunen å styre dette gjennom sitt planverk, men gjennom bestemmelser til
kommuneplan eller reguleringsplan kan det settes visse krav til energibruk for hytter.
Gjennom lokal energiutredning blir det også gjort vurderinger knytta til utbygging av nye

områder og tiltak på strømnettet for å takle dette. I tillegg til at innlagt strøm fører til økt
energibruk med de konsekvenser det har, vil høyere standard også gjerne føre med seg ønske
om innlagt vann og avløp. Det er i 2012 startet opp arbeid med energi- og klimaplan for
Etnedal. I denne vil både energibruk i hytter og håndtering av avløp bli et tema.
Trafikk
Det er i 2012 startet opp arbeid med revidering av kommunal trafikksikkerhetsplan. Denne vil
omhandle blant annet økt trafikk i forbindelse med fritidsbebyggelse.
Nedbygging av utmarksområder
I forbindelse med siste revidering av arealdelen var det fokus på å unngå utbygging av helt
nye områder, men heller legge til rette for fortetting og utvidelse av eksisterende
hytteområder. Det ble også gjort en sanering av enkelte gamle hytteplaner som ikke var
påbegynt. Dette bør også være viktig tema for den langsiktige arealbruken i kommunen som
skal nedfelles i kommuneplanen og konkretiseres gjennom framtidige revideringer av
arealdelen.

1.6 Samfunnssikkerhet og beredskap
Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er en viktig del av kommunens planarbeid. Både
gjennom arealplaner og gjennom eget planverk for å takle en krisesituasjon som måtte oppstå.
Spesielt endringer i klimaet de siste årene har økt faren for flom- eller skredsituasjoner som
følge av ekstreme værsituasjoner i våre områder. Etnedal kommune har i dag oppdatert plan
for kommunal kriseledelse og en oppdatert ROS-analyse. Som en oppfølging av kriseøvelse
avholdt i kommunen høsten 2011 er det behov for å gjennomføre en enkel oppdatering av
plan for kommunal kriseledelse i 2012/2013. Full revisjon av denne planen, samt ROSanalysen, vil være i 2015. I forbindelse med revidering av ROS-analysen vil en nærmere
vurdering av konsekvenser av klimaendringer være et sentralt tema.

1.7 Nasjonale forventninger og regionale føringer
Plan- og bygningsloven setter krav om utarbeidelse av nasjonale forventninger som skal
legges til grunn for utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven. Forventningene som
er retningsgivende, men ikke bestemmende, omfatter disse utvalgte temaene:
•
•
•
•
•
•

Klima og energi
By- og tettstedsutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskaping og næringsutvikling
Natur, kultur og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

2.0 Satsingsområder - muligheter, utfordringer
2.1 Befolkningsutvikling og bosetting
Ut fra befolkningsframskrivingen under kap 1.1 er befolkningsutvikling og bosetting et tema
kommunen bør ha som satsningsområde de neste fire årene. En konkret utfordring er å gjøre
kommunen attraktiv som bosted for ungdom, unge voksne og barnefamilier. Her er det mange
faktorer som spiller inn, men punktvis er det dette vi ser som det viktigste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satse mer på å være bokommune. Det finnes mange mulige arbeidssteder med Etnedal
som bosted, både med tanke på dagpendling og ukependling. Dette må synliggjøres.
Tiltak for å skape bolyst. Etnedal skal oppleves som en god og trygg kommune å
vokse opp i og bo i. Unge som erfarer at det er godt å vokse opp i kommunen vil
kanskje ønske å bosette seg her som voksen dersom mulighetene for arbeid er tilstede.
Tiltak for å bedre generell folkehelse og livskvalitet. Dette kan være både fysiske
tilrettelegginger, aktivitetstilbud og ikke minst arbeide for økt deltakelse fra personer
som i dag faller utenfor.
Sentrumsutvikling. Utvikling av Bruflat som kommunesentrum med gode
møteplasser, boliger, servicetilbud og trivselstiltak.
Skole og barnehager som er gode på både innhold og fysiske rammebetingelser.
Fritidsaktiviteter.
Tilgjengelighet til og informasjon om naturressurser som jakt og fiske.
Grunneierorganisering.
Strategi for kommunale boligtomter.
Få til mer bosetting på nedlagte bruk. Disse kan være ”drømmested” for mange som
ønsker å flytte bort fra større byer.

Planbehov
• Det er startet opp arbeid med kommunedelplan for idrett, kultur og folkehelse. Denne
vil berøre mange tema som har med befolkningsutvikling og bosetting. Arbeidet med
denne planen bør prioriteres i første del av 4-års perioden.
• Sentrumsutvikling, organiseres som et prosjektarbeid.
• Revidere arealdelen i 2014 med tanke på nye boligtomter og gjennomgang av
bestemmelser/retningslinjer.

2.2 Kompetanse, sysselsetting og næringsliv
Næringsutvikling er et tema som er høyt prioritert i de fleste kommuner. Dette fordi
arbeidsplasser henger så nøye sammen med bosetting.
Stikkord:
• Bevisstgjøre/veilede ungdom i valg av utdanning. Unge som vokser opp i Etnedal må
veiledes til å se hvilke muligheter som er for arbeid i Etnedal eller med Etnedal som
bosted.
• Kompetanse i forhold til både individets og næringslivets behov
• Legge til rette for næringsetablering
• Strukturendringene og lønnsomheten i jordbruket

•
•
•

Lokal verdiskaping
Statlige arbeidsplasser
Lavterskel tilbud, læreplasser

Planbehov
• Revidering av landbruks- og næringsplan

2.3 Samferdsel og infrastruktur
Samferdsel og infrastruktur er avgjørende for samfunnsutviklingen. Både i forhold til
bosetning og næringsutvikling er infrastruktur i vid forstand viktig. Vei og
transportmuligheter her er viktig, annen infrastruktur som elektronisk kommunikasjon, har
minst like stor betydning.
•
•
•
•
•
•
•

Viktig for næringsutvikling
Gir frihet i forhold til bosted, arbeid, ferie og fritidsaktiviteter
Bredbånd som er ”bredt nok”
Informasjonskanal kommune/innbyggere
Tilrettelegge for mer miljøvennlig transport
Dårlig kollektivtilbud er en utfordring, spesielt for eldre
Vedlikehold av veier

Planbehov
• Ivaretas gjennom revidering av kommuneplanen

2.4 Regionalt samarbeid
På enkelte områder vil det være naturlig å utarbeide felles regionale planer for Valdres.
Utarbeiding av felles regionale planer må være forankret i lokale og regionale behov. Behov
for regionale planer må vurderes i forhold til kommunen som forvaltningsorgan.
•

Strategi for regionale planer

Planbehov
• Det er startet opp arbeid med en regional Ruspolitisk handlingsplan.
Regional bibliotekplan 2007 – 2011 for Valdres skal revideres i løpet av 2012.

3.0 Prioriterte planoppgaver
Vedlegg 1: Oversikt eksisterende planer og nye planbehov

4.0 Program for kommunens overordna planlegging og
handlingsprogram
•
•
•
•
•
•

Kommuneplanens samfunnsdel revideres i løpet av 2013. Det foretas en enkel
rullering av kommuneplanens arealdel i 2014. Planleggingen skal ikke gjøres mer
omfattende enn nødvendig.
Oppdatert kommuneplan skal være styringsdokument for all annen kommunal
planlegging.
Overordna styringskort inngår i samfunnsdelen av kommuneplanen. Revisjon eller
videreføring avklares ved rullering av kommunal planstrategi.
Kommunens styringssystem har fokus på målstyring i forhold til
samfunnsperspektivet, bruker- og tjenesteperspektivet, organisasjons- og
medarbeiderperspektivet og økonomiperspektivet.
Det skal med bakgrunn i kommuneplanen utarbeides årlig handlingsprogram som skal
inngå i kommunens økonomiplan med handlingsdel.
Økonomiplan med handlingsdel består av overordna styringskort (handlingsprogram),
enhetenes styringskort med målbare mål for virksomheten og økonomiplan.
Økonomiplan med handlingsdel rulleres årlig.

Figur: Kommunal planstrategi og det kommunale plansystemet

