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Visjon og verdigrunnlag
HOLTÅLEN

- MULIGHETENES KOMMUNE VERDIER
For å yte gode tjenester er våre ansatte Søkende Mot Positiv Samhandling – der alle er med

SØKENDE
For oss betyr det i hverdagen at vi søker etter:
 kunnskap
 muligheter
 løsninger

og er….
 endringsvillige

MOT
Det betyr å:
 prioritere
 ta avgjørelser
 utfordre, stille krav og gi støtte
og er….
 trygge på oppgavene og på hverandre

POSITIV
Det betyr at vi er bevisst på å:
 vise ja-holdning
 være åpen og ærlig
 gi ros og oppmuntring
 vise glede og humor
og er…
 motiverte

SAMHANDLING
Vårt omdømme må være:
 helhetlig ”vi og vårt”

Møtes for å
 gi og motta informasjon
 drøfte felles utfordringer
 lage strategier for god drift og
utvikling
og er…
 gode lagspillere som sammen
skaper muligheter
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MILJØPOLITIKK
FOR
HOLTÅLEN KOMMUNE
I Holtålen kommune skal vi
 arbeide for en bærekraftig utvikling
 stadig forbedre vår miljøpåvirkning gjennom årlig å fastsette
miljømål
 ta hensyn til de økonomiske, økologiske og sosiale aspektene i
Agenda 21-arbeidet

γ
For å få til en bærekraftig utvikling skal vi
innen kommunen
 vise miljøhensyn innen alle virksomhetsområdene
 utdanne, informere og motivere de ansatte og innbyggerne for
å styrke miljøbevisstheten
 ta vare på naturressursene våre på en miljømessig god måte
 forebygge forurensning
 se til at bærekraftig utvikling blir en del av planarbeidet,
myndighetsutøvelsen, kjøp av varer og tjenester samt valg av
produksjonsmetoder og investeringer i egen virksomhet
 kvalitetssikre god håndtering og inntransport av avfall
 til enhver tid drive vår virksomhet innenfor de miljømessige
krav som stilles av gjeldende lover og forskrifter og andre
miljømessige krav vi har sluttet oss til
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Mål og strategier
- Samfunn
FOKUSOMRÅDER:




Stabilisere folketallet
Gi kommunens brukere gode
tjenester
Styrke lokaldemokratiet

Oppmerksomheten i perioden rettes mot:
Stabilisere folketallet







Arbeidsplasser – Støtte opp under og bygge videre på de bedriftene vi allerede har.
Gjøre forutsetningene attraktive for nyetableringer.
Bomuligheter – Bygging av nye boliger. Stimulere til utleie av og evt. salg av
eksisterende boliger som ikke er i aktivt bruk (nedlagte småbruk, lite brukte
sommerhus).
Fritidsmuligheter – Opprettholde og videreutvikle allsidige og attraktive idretts og
fritidstilbud. Ferdigstillelse av nye arealer for bygging av hytter. Allsidige
idrettsaktiviteter. Utnytte mulighetene innfor nasjonalparken og tilgrensede
landskapsvernområder.
Barn og unge – fokus på et trygt og godt lokalsamfunn med gode skoler og barnehager.
Markedsføre - at det er godt å bo i Holtålen

Gode tjenester




Kompetente og ansvarsbeviste medarbeidere
Brukermedvirkning
God økonomistyring

Styrke lokaldemokratiet








Større kommunalt handlingsrom
Aktiv bruk av informasjonsteknologi
Større engasjement gjennom ulike samarbeidsutvalg og frivillige organisasjoner
Inkludere brukere/innbyggere i større grad
All offentlig dokumentasjon gjøres tilgjengelig på internett
Interesserte og engasjerte politikere
Forpliktende interkommunalt samarbeid
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Mål og strategier
- Næring og næringsutvikling
HOVEDMÅL
Styrke og utvikle både eksisterende og nytt
næringsliv.

FOKUSOMRÅDER
Næringsenheten skal ha fokus på følgende
områder i planperioden:
Tilrettelegging for hyttebygging nær
eksisterende infrastruktur
Hyttebygging nær eksisterende infrastruktur
vil gi ringvirkninger for mange
næringslivsaktører i kommunen så som
serveringsbedrifter, skisenteret,
handelsnæringen og entreprenører.
Tilrettelegging for KIFT-bedrifter
KIFT = Kompetanseintensiv forretningsmessig
tjenesteyting

Etablere en næringshage med muligheter for
utprøving av forretningsideer i et kreativt
fellesskap med allerede etablerte bedrifter.
Utvikle potensialet rundt Gaula
Utvide elvas lakseførende strekning ved tiltak
i Eggafossen og i Hyttfossen.
Utvikle opplevelsesturisme
Styrke grunnlaget for reiselivsnæringen i
kommunen gjennom opplevelser basert på
naturen.
Nasjonalparken som næringsarena
Utvikle nye reiselivsprodukter basert på
nasjonalparken og verneområdene rundt.
Entreprenørskap i skolen
Gjennom elevbedrifter får ungdom innsyn i
hva som kreves for å etablere og drive egen
bedrift.
Viktig å bli bevisst på at det også går an å
skape sin egen arbeidsplass, ikke bare være
ansatt hos andre.
Utnytte kommunens malmressurser.
Være pådriver for å skape aktivitet og
utnyttelse av de store malmressurser som
finnes i kommunen, blant annet i Hessjøfeltet.
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Mål og strategier
- Kultur og oppvekst
Hov og Grøt skole
Mål
Innføre kunnskapsløftet og skape kultur for
læring

Mål

Oppmerksomheten i perioden rettes
mot:



Utvikle skolen til å bli en lærende organisasjon


Mål
Trygge, gode og stimulerende oppvekstmiljø

Delmål – Grøt skole



Planlegge og evt. realisere oppvekstsenter
Opprettholde skoletilbudet 1 – 7 klasse.

Delmål – Hov skole



Samarbeid med videregående skole
Delta i MOT















Kontinuerlig skoleutvikling
Arbeidsmåter og organisasjonsformer som
gir optimale muligheter for tilpassa
opplæring
God begynneropplæring og utvikling av de
grunnleggende ferdigheter, jfr.
Kunnskapsløftet
Arbeid med å skape et inkluderende
skolemiljø der mobbing ikke tolereres
Styrking av elevenes selvtillit og stimulere
elevene til å utvikle mot og styrke til å
mestre eget liv, og ha tro på framtida.
Økt satsing på entreprenørskap i skolen og
mer samarbeid med lokalt næringsliv
Bevisstgjøring av elevene i forhold til aktiv
påvirkning av egen læringssituasjon
Legge til rette for økt medvirkning fra
foreldre/foresatte
Legge vekt på daglig fysisk aktivitet og et
sunt kosthold og levesett som forutsetning
for et godt læringsmiljø. Tilrettelegge
skolenes utearealer for allsidig fysisk
aktivitet og bruk i opplæringa etter
intensjonene i Kunnskapsløftet. Oppfordre de
elevene som har mulighet til å sykle til
skolen
Fleksibel og god SFO
Utvikle gode digitale ferdigheter (IKT)
Felles læreverk.
Samarbeid mellom skolene der ressursene
utnyttes på tvers
Samarbeid skole/kulturskole
Samarbeid skole/barnehage
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Barnehagene
Mål – Barnehagens pedagogiske innhold.
Barnehagepersonalet skal øke kompetansen for
å ta i bruk den nye barnehageloven og
rammeplanen.

Oppmerksomheten i perioden rettes mot:








Mål – Tjenestetilpasning
Finne alternative organiseringsmåter som kan
gi akseptable løsninger for brukere og
kommunen.

Barnehagens satsingsområde - lek, kultur og
natur
Barns medbestemmelse
Dokumentasjon
Systematisk tilsyn og veiledning
Det fysiske miljøet ute, flere turer og
informasjon
Kommunen skal sikre kvaliteten i
barnehagene gjennom godkjenning
Samarbeid barnehage/skole

Oppmerksomheten i perioden rettes mot:





Oppvekstsenter i Haltdalen
Tilpasse antall barnehageplasser til behovet
Styrke foreldresamarbeidet
Fleksible åpningstider
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Kultur
FOKUSOMRÅDER:






Mål – Bibliotek
Biblioteket driver sin virksomhet etter Lov om
folkebibliotek med forskrifter og veiledende
retningslinjer. Formålet er å fremme
opplysning, utdanning og kulturell virksomhet.
Biblioteket skal være en kilde til inspirasjon,
kunnskap og rekreasjon.

Mål – Kulturskole
Alle elever skal få ei kulturskoleopplæring i
samsvar med de evner og forutsetninger de
har. Undervisninga må ta utgangspunkt i at
alle mennesker har behov for å gi uttrykk for
følelser, tanker og fantasier gjennom
kunstneriske uttrykksformer. Kulturskolen må
legge til rette for ei opplæring som fremmer
glede i skapende virksomhet, personlig vekst
og kunstnerisk utvikling hos elevene, og bidrar
til et meningsfullt liv.

Bibliotek
Kulturskole
Idrett og friluftsliv
Barn og unge
Kulturminner og kulturvern

Oppmerksomheten i perioden rettes
mot:






Styrke lesegleden hos barn og unge
Opprettholde og utvikle samarbeidet med
grunnskolene
Styrke biblioteket som tjenesteyter
Utvikle biblioteket som møteplass
Opprettholde tilbud for utlån i Haltdalen

Oppmerksomheten i perioden rettes
mot:








Åpent opptak – alle søkere skal få plass
Kvalitet i undervisnings- og
opplæringstilbudene
Tilpasset opplæring
Fleksibilitet i tilbudene med hensyn til
innhold og organisering
Lave skolepengesatser
Være en ressurs for det øvrige skoleverket
og kulturlivet i kommunen
Lokalhistorien inn i kulturskolen

Kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2018
Holtålen kommune
SEL
Vedtatt i kommunestyret i sak 5/07 08.03.2007

Side 9 av 15

Kultur forts.
Mål – Idrett og friluftsliv
Fysisk aktivitet er en kilde til bedre helse og
livskvalitet. Holtålen kommune ønsker å
stimulere til økt fysisk aktivitet i kommunen, og
vil ta utgangspunkt i ”Plan for idrett og fysisk
aktivitet” i dette arbeidet.

Oppmerksomheten i perioden rettes mot:








Mål – Barn og unge
Holtålen kommune ønsker gjennom
meningsfylte fritidsaktiviteter å tilrettelegge for
et varmt og trygt oppvekstmiljø i kommunen.

Å legge til rette for fysisk aktivitet for alle
aldersgrupper, og spesielt for barn og unge
Bidra til å styrke samarbeidet mellom lag
og foreninger angående aktiviteter
Gode og oppdaterte idrettsanlegg
Bedre rammevilkårene for lag og
foreninger som har barn og unge som
målgruppe
Rette søkelyset mot sammenhengen mellom
fysisk aktivitet, kosthold og helse
Tilrettelegge for alle brukergrupper bl.a
funksjonshemmede
Planlegge og evt. realisere flerbrukshall

Oppmerksomheten i perioden rettes
mot:







Synliggjøre tilbudene som finnes for barn
og unge i kommunen
Holtålen kommune skal være en aktiv
medspiller for lag/foreninger som har
aktiviteter for barn og unge
Holtålen kommune skal være behjelpelig
med å tilrettelegge for nye aktiviteter –
gjerne i samarbeid med lag/foreninger
Videreutvikle og styrke de kommunale
tilbudene som fritidsklubb i Midtstuggu,
Musikkverksted, Aktivitetsverksted, lokal
UKM o.a.
Tilrettelegge for alle brukergrupper bl.a
funksjonshemmede
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Kultur forts.
Mål – Kulturvern
Gi et godt bilde og dokumentasjon på
utviklingstrekk som har preget kommunen opp
gjennom tidene. Søkelys må settes på lokale
forhold og få fram mer viten om disse. Det er
viktig å ta vare på kunnskapen på en god måte,
og sikre at også framtidige generasjoner får
glede av kulturminnene i kommunen.

Oppmerksomheten i perioden rettes
mot:
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Utvikle kommunens 1000-årsted
Utvikle samarbeid og samordning
mellom museene og skolene i
kommunen
Gjøre kulturminnene kjent gjennom
”Kjentmannsmerket”
Utarbeide mer skriftlig informasjon om
de ulike kulturminnene i kommunen
Publisere arbeidet som er gjort med å
samle inn gamle stedsnavn
Motivere til rydding og skilting av
turstier og – veier
Ta vare på gruvehistorien
Organisering og drift av museene
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Mål og strategier
- PRO - tjenesten
Sone Haltdalen – Sone Ålen – Holtålen helsesenter
FOKUSOMRÅDER:





Brukernes behov og rettigheter
Kompetanse
Tverrfaglig samarbeid
Rutineoppbygging

Oppmerksomheten i perioden rettes
mot:

Mål


Holtålen kommune ønsker at helsetjenesten skal
bygge på nærhet og tilgjengelighet, trygghet og
verdighet for den enkelte innbygger. Med dette
som grunnlag skal PRO-tjenesten gi alle i
kommunen trygghet for at de får tilpasset hjelp
når behovet melder seg.











Inkludere de funksjonshemmede under
hjemmetjenesten.
Det settes søkelys på brukermedvirkning
innen det psyko-sosiale tilbudet
Utarbeide en opplærings- og
kompetanseplan
Kompetanseheving innen
dokumentasjonsverktøyet
Det tverrfaglige samarbeidet kommunalt,
interkommunalt og mellom de forskjellige
nivå skal opprettholdes og videreutvikles.
Alle som har behov for langvarige og
koordinerte tjenester, skal tilbys individuell
plan
Vurdere omdisponering/salg av
trygdeleiligheter
Rekrutteringsplan med bakgrunn i PROtjenestens behov de kommende årene
Behovet for institusjonsplasser og
personalressurser vil variere i planperioden,
og dette må vurderes kontinuerlig
Utvikle nye tjenestetilbud
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Mål og strategier
- Helse og sosialtjenesten
FOKUSOMRÅDER:
 Folkehelsearbeid/forebyggende arbeid
Mål
 Psykisk helse
 Rehabilitering
Helse og sosialtjenesten skal etablere tverrfaglig
 Rusområdet
samarbeid på tvers av enhetene med fokus på
barn og unge, familier og voksne som har
Hovedfokusområdet skal rettes mot brukerne som
fysiske, psykiske og sosiale utfordringer.
skal få et helhetlig og samordnet tilbud på tvers
av sektorene.

Oppmerksomheten i perioden rettes mot:
Helsetjenesten








Opprettholde en tilfredsstillende
legebemanning med blant annet en
turnuskandidat. Legetjenesten skal bidra
aktivt i forhold til samarbeidspartnere i
kommunen og 2.- linjetjenesten.
Helsesøstertjenesten skal ha hovedfokus på
psykisk helse og levevaner i alle
målgrupper knytta til helsestasjon og
skolehelsetjeneste. Videreutvikle
samarbeidet med barnehage, skole,
ungdomsklubb, barnevern og frivillige
organisasjoner. Kurset ”Godt samliv” for
førstegangsfødende skal innføres.
Opprettholde ressurser til jordmortjenesten.
Fysioterapien skal være et effektivt og
faglig godt tilbud for alle aldersgrupper.
Gruppebehandling innføres. Gjennom økt
bemanning vil det forebyggende arbeidet
vektlegges sterkere.
Psykisk helsearbeid skal være ett
lavterskeltilbud.

Sosialtjenesten





Videreutvikle kommunens organisering av
den økonomiske hjelpen gjennom den nye
arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Det tverrfaglige samarbeidet innen barneog ungdomsteamet, psykiatriteam,
sosialmedisinsk team og distriktets
psykiatriske team videreutvikles
Vurdere behovet for boliger for personer
som har vansker med å hevde seg i
boligmarked.
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Mål og strategier
- Teknisk, landbruk og miljø
Oppmerksomheten i perioden rettes mot:

Teknisk



Mål
Kommunen skal ha en helhetlig
arealplanlegging som skal ivareta og styrke
lokalsamfunnet i et langsiktig perspektiv.



Mål




Holtålen kommune skal ha en arealplan som
tilrettelegger for flerbruk i utmarka, også på
arealer der det er beiterett for tamrein.




Mål
Utforme en langsiktig strategi for utvikling av
fritidsbebyggelse i kommunen der
næringseffektene av slik utbygging vektlegges.



Regulert boligbygging i delplanområdene.
Kommunalt grunnerverv av regulerte
boligarealer for å sikre framdrift i utbygginga.
Tilrettelegge for spredt boligbygging utenfor
delplanområdene
Sikre natur- og kulturressursene
Sikre at forebyggende og helsefremmende
hensyn vektlegges i forbindelse med
utbygginger.
Universell utforming der tilgjengelighet for
alle skal stå sentralt i all planlegging.
Vurdere nye og eksisterende areal for
utvikling av fritidsbebyggelse
Vurdere ulike utbyggingsmønster (fortetting,
utviding av område, samarbeid og
livsstilseiendommer).

Delmål
Fokus settes på vedlikeholdsplan for
forvaltning av kommunens bygningsmasse.

Delmål
Det skal fokuseres på plan for kommuneveier.
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Landbruk / skogbruk
Mål
Sikre og styrke ressursgrunnlaget for
landbruksproduksjon, økt samarbeid og
aktivitet, utvikle tilleggsnæringer i landbruket
og opprettholde levende grendesamfunn.

Oppmerksomheten i perioden rettes mot:







Mål

Sikre viktige beitearealer
Sikre rekruttering på bruk i aktiv drift
Opprettholde et godt produsentmiljø
Fokus på kulturlandskapet og verdifull
bygningsmasse
Utvikle landbruksbaserte tilleggsnæringer
Utvikle alternative driftsformer

Opprettholde fortsatt fokus på økologisk
landbruksdrift blant annet som et virkemiddel
for opprettholdelse av kulturlandskapet.

Mål
Fokusere på bedre utnyttelse av de store
skogressursene.

Delmål
Drøfte tettere kobling mellom næring og
landbruk.

Miljø / naturforvaltning

Oppmerksomheten i perioden rettes mot:


Mål
Samordning av bruks- og verneinteressene i
utmarka, herunder forvaltning av
nasjonalparken, landskapsvernområdene og
reinbeiteområdene.




Kommunens forvaltningsmyndighet i
nasjonalparken og landskapsvernområdene
Gruveforurensningen
Gjeninnføre overvåkningsprogram av
Gaulavassdraget

Mål
I rovdyrforvaltningen rettes oppmerksomheten
først og fremst mot fastsetting av bestandsmål,
fellingsberedskap og erstatningsordninger.

Mål
Tilrettelegge for motorferdsel i utmark ved å
arbeide for mer tjenelig regelverk.

Mål
Bedre fisk- og viltforvaltning gjennom bedre
organisering, for eksempel grunneierlag og
utmarksråd.
Kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2018
Holtålen kommune
SEL
Vedtatt i kommunestyret i sak 5/07 08.03.2007

Side 15 av 15

