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Planstrategi for Hemne kommune 
 
Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre 
hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket 
utvikling i kommunen. 
 
Det understrekes at planstrategien ikke er en egen plantype, men et verktøy for kommunen til 
kunnskapsbasert prioritering av planoppgaver. Arbeidet med planstrategien er av den grunn ikke 
en arena for å vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i 
kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt 
samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning. 
 
Planstrategien er utviklet av rådmannen i samråd med Formannskapet som styringsgruppe. Det 
er gjennomført helaften oppstartsmøte i Kommunestyret 1.3.2016. Videre er det gjennomført 
SWOT analyse med kommunens enhetsledere og lederteam og fire tema- og dialogmøter med 
Formannskapet i perioden april – august 2016. 
 
 

Kommunens plansystem 
Kommunene har en lang rekke planer for sine arealer og virksomhetsområder. Planene utarbeides 
både etter plan- og bygningsloven og etter annet lovverk. Felles for dem alle er at de er til for å sette 
politikk i system, og til syvende og sist ut i praksis. Det være seg arealpolitikk, skolepolitikk, 
helsepolitikk eller økonomisk politikk. På neste side vises et hierarkisk skjema over Hemne 
kommunes planer, sortert innunder hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Kommuneplanen kan etter behov 
detaljeres i form av kommunedelplaner. Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og eventuelle 
kommunedelplaner revideres i samsvar med vedtatt planstrategi. 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan, der det tas stilling til langsiktige 
utfordringer og vedtas mål og strategier. Planen omfatter både kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og 
virksomhet i kommunen. 
Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen. Målene og strategiene fra samfunnsdelen 
legges til grunn for arealdelen. I arealdelen planlegges både bruk og vern av arealer. Arealdelen skal 
angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi bestemmelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk 
som kan settes i verk. Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse.  
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Kommuneplanens handlingsdel er en plan for gjennomføringen av kommuneplanens 
samfunnsdel, kommunedelplaner og eventuelt andre planer. Handlingsdelen skal vise hva 
kommunen vil prioritere de fire neste budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. Handlingsdelen 
er et styringsinstrument for kommunens løpende virksomhet gjennom konkrete tiltak for etatene. 
Tiltakene i handlingsdelen følges opp gjennom midler i økonomiplanen. Økonomiplanen etter 
kommuneloven kan inngå i handlingsdelen, slik vi gjør det i Hemne kommune. Årsregnskap og 
årsberetning danner grunnlag for årlig revisjon av handlingsdelen. 
 
Kommunedelplaner kan utarbeides for enten areal eller temaer/virksomhetsområder. 
Kommunedelplanene skal følge opp utvalgte mål i kommuneplanens samfunnsdel, eller konkretisere 
arealbruken i et avgrenset geografisk område. Kommunedelplaner har samme juridiske status som 
kommuneplanen. 
 
Reguleringsplan er en arealplan for et avgrenset område. Planen består av et arealplankart med 
tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 
reguleringsplan kan utformes som enten områderegulering eller detaljregulering, og kan utarbeides 
både av kommunen og av private. Hvor det skal utarbeides reguleringsplan, går normalt fram av 
kommuneplanens arealdel. For kommunale reguleringsplaner angir planstrategien når slike skal 
utarbeides. 
 
Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukes for å gi arealspesifikke avklaringer 
av arealbruken. Dette er nyttig når det er behov for å fastsette overordnede strukturer i områder som 
bygges ut gjennom små, private detaljreguleringer. 
 
Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et begrenset område, og er ofte knyttet til 
konkrete utbyggingsprosjekter. Utarbeides som oftest av private aktører. 
 
Sektor-, tema- og fagplaner er planer som har som fellestrekk at de utarbeides etter annet lovverk 
enn plan- og bygningsloven. Dette kan være planer som er pålagt ved lov eller forskrift, planer som 
er viktige i planleggingen av de enkelte virksomhetsområder eller planer som omhandler 
sektorovergripende temaer. Til disse hører også planer som, når det er ønskelig, kan utarbeides som 
kommunedelplaner. Sektor-, tema- og fagplaner er ofte viktige i oppfølgingen av kommuneplanens 
samfunnsdel, med konkretisering av mål og oppfølging med tiltak. Det opereres ikke med klart 
definerte skiller mellom sektor-, tema- og fagplaner, da dette gjerne varierer med de ulike sektorers 
sedvane. Eksempler på slike planer er helse-beredskapsplan (pålagt), miljøplan (sektorovergripende 
temaplan), plan for psykisk helse (fagplan) og hovedplan vannmiljø og avløp (langsiktig plan for 
virksomhetsområde).  
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Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 
De nasjonale forventningene er retningsgivende for regional og kommunal planlegging, og peker på 
oppgaver og interesser som blant annet må være grunnlaget for kommunens arbeid med strategier 
for planleggingen. Vedtatt ved kgl. Res. 12.6.2015.  
 

Gode og effektive planprosesser 
• Sikre godt nok beslutningsgrunnlag som ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser, samt sikre tidlig 

medvirkning og involvering av allmenheten, berørte myndigheter, parter og organisasjoner. 
• Prioritere aktivt bruk av regionalt planforum 
• Ta i bruk mulighetene i plan- og bygningsloven for prioriteringer og forenklinger 
• Sikre effektiv behandling av private planforslag – gi tydelige og relevante krav til utredninger og 

dokumentasjon. 
• Sikre enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt planregister/plandialog 

 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Legge vekt på reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og energieffektivisering gjennom 

planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester 
• Fokusere på klimaendringer og risiko og sårbarhet i all samfunns- og arealplanlegging.  
• Identifisere viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og 

ivareta disse i kommunale planer 
• Legge til rette for vekstkraft og verdiskapning gjennom kompetanse, innovasjon og arealdisponering der 

viktige natur- og kulturminneverdier ivaretas 
• Sikre tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen samt sikrer tilgjengelighet til gode 

mineralforekomster og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealet må sees i et 
regionalt perspektiv. 

• Unngå nedbygging av viktig landbruksarealer, samtidig må jordvernet balanseres mot samfunnets øvrige 
behov. 

 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
• Legge til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til samordnet bolig, 

areal- og transportplanlegging. 
• Sikre høy arealutnyttelse rundt sentrumsområder og kollektivknutepunkt og sikre sammenhengende gang- 

og sykkelforbindelser av høy kvalitet. 
• Ha en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape gode og levende sentrumsmiljøer. Det skal legges til 

rette for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum.  
• Sikre at arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer inngår som ressurser i 

sentrumsutviklingen. 
• Sikre trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. 
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• Ta vare på naturverdiene og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre 
sammenhengende grønnstrukturer, åpne vannveier og tilgang til områder for lek, idrett rekreasjon og 
nærfriluftsliv. 

• Legge prinsippene om universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. 

 

Regional planstrategi 2016 - 2020 
Regional planstrategi for Trøndelag ble fremlagt med høringsfrist 15. desember 2015. Denne ble vedtatt i 
fylkestinget i Sør-Trøndelag 15.06.2016 i sak 62/16 og i fylkestinget i Nord-Trøndelag 16.06.2016 i sak 42/16. 
 

Befolkning, bosetting og kommunikasjoner 
Befolkningsutvikling 
I perioden 2000 til 2014 har det vært befolkningsvekst i Trøndelagsfylkene, som i store deler av 
resten av landet. Bak dette bildet er det imidlertid betydelige forskjeller, de store byene vokser aller 
sterkest både på grunn av fødselsoverskudd, tilflytting og innvandring. I distriktskommunene er det i 
hovedsak innvandring som er grunn til vekst i folketallet. Samtidig som det foregår en sentralisering 
fra distriktskommunene til sentrale kommuner kan det også sees en sentralisering innenfor den 
enkelte kommune og i distriktsregionene. Styrking av regionale sentra skal bidra positivt til 
flyttebalansen. Kjønnsbalansen er relativt jevn på fylkesnivå. Det er imidlertid større variasjoner i 
enkelte aldersklasser og for enkelte kommuner. 
 
Innvandring 
Innvandrerbefolkningen er viktig for folketilveksten i Trøndelag. Innvandrernes alders- og 
kjønnsstruktur skiller seg noe fra den øvrige befolkningen. Vi finner relativt sett flere unge voksne 
menn blant innvandrerne enn i befolkningen ellers. Integrering og inkludering forutsetter et bevisst 
arbeid på flere samfunnsområder som utdanning, arbeid, bolig, kultur og helse. Den viktigste 
årsaken til innvandring er arbeid. 
 
Aldersbæreevne 
Den kraftige befolkningsnedgangen i enkelte kommuner har stoppet opp, og til dels snudd. Det er 
likevel et fødselsunderskudd og samlet sett en aldrende befolkning. Gjennomsnittsalderen på 
sysselsatte har økt. Det er også her store forskjeller mellom kommunene på hvor mange i 
arbeidsdyktig alder det er per eldre (67 år +). Trondheim har best alderssammensetning med 6 
personer per eldre, i en rekke kommuner er dette tallet nede i mellom 2 og 3. Prognosene går i 
negativ retning både i by og land i regionen. Denne utviklingen vil trolig gi utfordringer for helse- og 
omsorgssektoren og for øvrig verdiskapning og velferdsutvikling. 
  
Endrede boligbehov 
Tilflytting og endrede boligbehov bidrar til endrede oppgaver for kommunene, spesielt i distriktene.  
Mangel på egnede boliger for bosetting av flyktninger er ofte en stor utfordring. Et variert og 
attraktivt boligtilbud må etableres for å kunne tiltrekke seg nye tilflyttere, få ungdom til å flytte hjem 
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etter endt utdanning, bosette flyktninger og hindre at ungdom flytter ut. Det er et økt fokus på 
attraktive sentrumsområder, med leiligheter både for salg og utleie. Stedsutvikling, inkludert gode 
bomiljøer, er en viktig faktor både med tanke på næringsutvikling og sosial og kulturell trivsel. 
 
Kommunikasjoner og regional utvikling 
En ser en betydelig utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner og både viljen og muligheten for 
pendling over lengre avstand har økt. Arbeidslivet endres i retning av større fleksibilitet med hensyn 
til tilstedeværelse og fjernjobbing. Trøndelag er på landstoppen i bredbåndutbygging, noe som er 
avgjørende for å kunne ta i bruk ny teknologi. Gjennom utbygging av infrastruktur kan felles bo- og 
arbeidsmarkeder utvides og effektiviseres.  
 
Tverrsektoriell forankring av transportutfordringer 
Transportplanlegging berører mange andre samfunnsområder. Kommunenes arealplanlegging er helt 
avgjørende for hvor stort transportbehov som skapes, og for valg av transportmiddel for den enkelte 
reise. Å møte klimautfordringene får en stadig tydeligere plass. I byene er målet å få trafikkveksten 
over på gang-, sykkel- og kollektivtransport. I distriktene må det bli mer varierte løsninger, men med 
utgangspunkt i klima, miljø og folkehelse må det tilrettelegges for gang- og sykkelvegnett, samt 
etableres et kollektivtilbud som holder et visst nivå. 
 

Klima, energi og miljø 
Klima og lavutslippssamfunn 
Norsk klimapolitikk har to hovedmål: (1) Innen 2020 skal Norge kutte klimagassutslipp tilsvarende 
30% av utslippsnivået vi hadde i 1990 og (2) Norge skal være klimanøytralt senest i 2050. I 
Trøndelag økte utslippene med 14% fra 2009 til 2012. Det langsiktige målet er å gjøre Trøndelag til 
et lavutslippssamfunn. For få til dette kreves tett dialog mellom mange aktører, og ikke minst 
engasjement blant innbyggerne.  
 
Energiproduksjon og fornybare ressurser 
Hovedoppgaver i klimasammenheng vil være å bidra til overgangen fra fossil til fornybar 
energiproduksjon og – bruk, og energieffektivisering i både produksjon og bruk. Trøndelag har en 
stor andel fornybar energi (99,8%) og det er et stort potensial for å øke den fornybare 
energiproduksjonen videre, spesielt innen vindkraft, en del bioenergi og noe småkraft. Trøndelag har 
store bioressurser, mest nærliggende er tømmer som råstoff, men det er finnes og store muligheter 
innen havbruk og jordbruk. Det ligger muligheter i å utvikle bærekraftig næringsliv og fornybar 
verdiskapning basert på nærhet til kompetansemiljøer, store biologiske ressurser og god tilgang på 
fornybar energi. 
 
Klimatilpasning og samfunnssikkerhet 
Vi vet at endringer i klima og miljø vil medføre nye og større utfordringer hva gjelder naturkrefter, 
eksempelvis ras, flom mm. Det er vesentlig at alle samfunnssektorer legger til rette for økt 
kompetanseutvikling innenfor temaet klimatilpasning. For Trøndelag antas frekvensen av 
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ekstremvær å være en vesentlig bidragsyter til økt risiko fremover. Kommunene må derfor prioritere 
å kartlegge egen sårbarhet og ha en kontinuerlig drøfting av risiko- og sårbarhet. Et godt samarbeid 
innen beredskapsarbeid er nødvendig.  

Holdningsskapende arbeid  
Det bør arbeides for et mer ressurseffektivt samfunn. Private og offentlige virksomheter kan gjøre 
mye for å legge om til mer miljøvennlig og bærekraftig drift. Miljøledelse og miljøsertifisering er 
nyttige verktøy for bevisstgjøring og kontinuerlig forbedring. Holdningsskapende for å påvirke 
innbyggernes handlinger av betydning for miljø og klima er og svært viktig. Opplæringssektoren i 
Trøndelag må bidra til å bygge bevissthet rundt holdninger til klima og miljø. 

 

Levekår, folkehelse og kultur 
Levekårene i Norge gir i utgangspunktet alle innbyggerne gode muligheter for utvikling. Mest 
utslagsgivende er utdanning, arbeid og økonomi. Sosial ulikhet i forekomst av helseproblemer 
knyttet til levevaner og livsstil. Utjevning av sosial ulikhet handler derfor en samfunnsutvikling som 
gjør at flere finner seg til rette og kan utnytte sitt potensial til beste for den enkelte og for samfunnet. 
En slik samfunnsutvikling krever sektorovergripende samarbeid. En helhetlig og tverrsektoriell 
planlegging vil legge til rette for menneskers vekslende behov i de ulike faser av livet. God folkehelse 
er av stor betydning både for livskvaliteten til den enkelte og for å sikre samfunnet en «frisk» og 
produktiv befolkning som kan bidra til vekst og velstandsutvikling. 

Utdanningssektorens påvirkning 
Holdes Trondheim utenfor, ligger utdanningsnivået i Trøndelag under landsgjennomsnittet. Den 
klart største utfordringen er frafall i den videregående skolen, spesielt innenfor yrkesfag. Det kreves 
fortsatt satsning og nytenkning på dette området. For å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø for alle 
er det viktig med gode tilbud og tjenester lokalt knyttet til blant annet barnehage, skole, barnevern, 
helse og fritidstilbud. God samordning av tjenester rettet mot barn og unge, og deres familier, er en 
forutsetning for å skape er inkluderende oppvekstmiljø. Samarbeid med næringslivet er og viktig for 
å sikre at den kompetansen som ungdommene kommer ut av skolen med, er den som blir etterspurt. 

Levekår og samfunnsutvikling 
Det er et uttalt politisk mål at folkehelsearbeidet i Norge skal være kunnskapsbasert. I Trøndelag har 
vi sterke forsknings- og utviklingsmiljø som kan og må benyttes for å få økt kunnskap om 
årsaksfaktorer, samt å omsette kunnskapen til praktisk handling, samhandlingsreformer og 
prosessarbeid. Det er viktig å sikre at hensynet til folkehelse bringes inn som en viktig faktor i 
sentrale beslutninger. Et viktig element innen folkehelse er mestring av egen hverdag. 
Arealplanlegging som legger til rette og gir føringer for utvikling av nærmiljøet og plassering av ulike 
samfunnsfunksjoner er derfor en arena der folkehelsehensyn har blitt løftet sterkere fram. Det er 
viktig med en steds- og sentrumsutvikling som legger til rette for gående og syklende og som 
inviterer til fysisk og sosial aktivitet, ved å skape møteplasser i det offentlige rom.  
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Den psykiske folkehelsen er under like stort press som den fysiske, ikke minst gjelder dette barn og 
unge. Helsa styrkes gjennom samfunnsdeltakelse, da felleskap påvirker positivt gjennom opplevelse 
av samhørighet og sosial støtte. I denne sammenheng spiller frivillig sektor en svært viktig rolle. 
Kunst og kultur kan også sees i lys av dette, gjennom å gi mulighet til egen utfoldelse og å oppleve 
profesjonelle aktører. Ut over opplevelsen har kunst og kultur også en dannende funksjon for den 
enkelte og for lokalsamfunnet. 

For mange barn og unge er skolesamfunnet det viktigste felleskapet, her læres verdier om egenverd, 
medbestemmelse og ytringsfrihet. Mange barn opplever daglig å stå utenfor dette felleskapet. Det er 
en stor utfordring for samfunnet at de tiltak som er etablert for å møte disse barnas behov ikke er 
godt nok samordnet med hensyn til ansvarsområder og tiltak. Konsekvensene bæres hovedsakelig av 
den enkelte, og gir seg ulike utslag – frafall i videregående skole, rus og psykiske problemer mm. 

 

Arbeidsliv og næringsliv 
Trøndelag har et stort mangfold i næringslivet. God tilgang på naturressurser, naturgitte fortrinn for 
matproduksjon og flere komplette verdikjeder danner grunnlaget for en robust næringsstruktur. 
Koplinga mellom kunnskapsmiljøene, næringslivet og en råvaresterk region gir et sterkt 
konkurransefortrinn som bør utnyttes.  
 
Naturressurser og bærekraftig næringsutvikling 
Deler av Trøndelags naturressurser er vernet for å ivareta spesielle naturverdier, dette er et 
kvalitetsstempel som utnyttes av opplevelsesnæringer. Det meste av arealet er imidlertid tilgjengelig 
for annen type bærekraftig næringsutvikling og representerer langsiktige muligheter. Vurderingene 
rundt nytte og konsekvens av etableringer må vurderes i langsiktige hensyn. Regionen har flere 
komplette verdikjeder. Ved utnyttelse av naturressursene i Trøndelag er det viktig å tilstrebe 
videreforedling regionalt, da det ofte er dette som gir den vesentligste delen av verdiskapningen, og 
de fleste arbeidsplassene. I et miljøperspektiv vil lokal foredling generelt være positivt, spesielt i 
Trøndelag der vi har god tilgang på fornybar energi.  

Trøndelag har gode naturgitte forhold for produksjon av mat, både til lands og til havs, og er en 
nyskapende region innenfor disse næringene. Det er et stort potensial for at en større del av 
videreforedlingen skjer lokalt. Det anbefales at det interkommunale samarbeidet i tilknytning til 
arealbruk i sjø forsterkes. Vekst i oppdrettsnæring forutsetter at det fås kontroll på rømming og 
lakselus. Trøndelag har økt sin relative andel av nasjonal matproduksjon og har potensial for videre 
økning, målsetningen er 30% økning innen 2030. Markedet for lokale matspesialiteter, natur- og 
kulturbasert reiseliv, samt grønne velferdstjenester gir ytterligere utviklingsmuligheter. Skognæringen 
er en av de største eksportnæringene i landsdelen. Det er store og økende skogressurser og 
utviklingsmuligheter, og det er viktig med fokus på innovasjon og kompetanseutvikling innenfor 
næringen. 
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Olje- og gassressurser i Norskehavet har lagt grunnlaget for et betydelig omfang av 
industriarbeidsplasser, en stor leverandørindustri og omfattende ringvirkninger for landsdelen. 
Industrimiljøene er sårbare og konjunkturavhengige. Omstilling, innovasjon og forsterket 
forskningsfokus er viktige utfordringer. Regionen har spennende mineralforekomster, kommunal 
arealplanlegging må bidra til å sikre viktige forekomster i et langsiktig perspektiv. Dagens 
rammebetingelser gir lite håp om større prosjekter.  
 
Innovasjon, entreprenørskap, FoU og internasjonalisering 
Det brukes store ressurser på regionale innovasjonsmiljøer i Trøndelag. Disse må utnyttes optimalt i 
næringsutviklingen. Erfaring viser at innovasjoner skjer lettere i bedriftsklynger enn i enkeltbedrifter, 
det ligger derfor et vekstpotensial i bedriftssamarbeid og klyngeutvikling. Det er mangel på 
risikovillig investeringskapital. Regjeringens ønske om sentralisering, fører til at kapitaltilgangen for 
næringsutvikling i distriktene er en utfordring.  
 
Det er lav grad av samarbeid mellom FoU sektoren og «distrikts» -Trøndelag, dette gjelder både 
privat og offentlig sektor. Det er behov for å synliggjøre mulighetene som ligger i forskning og øke 
bestillerkompetansen hos aktørene, ikke minst er det viktig å legge til rette for at lokalt og regionalt 
arbeidsliv kan delta i utviklingsarbeid. Mulighetene ligger i å etablere en god sammenheng mellom 
verdikjedene, utdanningstilbudene og kompetansemiljøene for å bidra til en optimal verdiskapning 
basert på regionens stedegne ressurser.  
 
Rekruttering til arbeids- og næringsliv  
En sentral utfordring både for offentlig og privat sektor er rekruttering av kompetent arbeidskraft. 
Spesielt i distriktene vil den demografiske utviklingen og en utfordrende alderssammensetning virke 
inn på mulighetene til å rekruttere arbeidskraft. Frafall i den videregående utdanningen er en viktig 
del av utfordringsbildet med rekruttering. Fordeling av søkere til yrkesfag og studieforberedende er 
om lag 50/50, men kun 15% av yrkesfagelevene fullfører utdanningen innen 5 år. Mangel på 
lærlingeplasser er også en utfordring, da kun om lag 5 % av bedriftene er godkjente lærlingebedrifter. 
Samhandling mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig forvaltning er avgjørende for å 
utvikle nærings- og samfunnsliv. Muligheter som kan bidra til å løse arbeids- og 
rekrutteringsutfordringer er å «hente hjem» utflyttede ungdommer som har tatt utdanning andre 
steder, samt integrere den delen av befolkningen som i dag ikke er en del av den ordinære 
arbeidsstyrken inn i arbeidslivet. Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft er sannsynligvis nødvendig 
for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft.  
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Lokale utviklingstrekk 
Gjennom skisserte utviklingstrekk basert på tilgjengelig statistikk om Hemne kommune, regionale 
planer samt nasjonale mål for utvikling ser vi at det peker seg ut seks kategorier som bør ha fokus i 
det kommunale planarbeidet; 
 

Folkehelse og livskvalitet 
Folkehelse i Hemne er en tydelig lokal satsning som vises gjennom verdigrunnlaget mestring og 
hovedmål livskvalitet i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026. 
 
I folkehelseprofilen for Hemne kommune for 2016 ser vi at kommunen ligger signifikant bedre an 
enn landet som helhet når det gjelder valgdeltakelse 2015, lavinntekt husholdninger med barn 0-17 
år, drikkevannsforsyning, psykiske lidelser (legemiddelbrukere) og hjerte- og karsykdommer 
(innleggelse). Imidlertid ligger Hemne signifikant dårligere an enn landet som helhet når det gjelder 
uføretrygdede (18-44 år), ant. Ungdom som er medlem i fritidsorganisasjon, Alkohol (har vært 
beruset), muskel og skjelett og antibiotika (legemiddelbrukere).  
 
En stigende andel unge uføretrygdede mellom 30 og 44 år, økende frafall i videregående skole, 
økning i ikke-medisinerte psykiske symptomer og lidelser og en vesentlig andel ungdommer som er 
misfornøyd med lokalmiljøet gir tydelige signaler, og underbygger perspektivet om forebyggende 
innsats. 

 «Det vi lykkes med som liten, bærer vi med oss hele livet» 

Vi ser parametere knyttet til psykisk helse og tilhørighet hos barn og unge som et svært viktig 
fokusområde. Folkehelsearbeidet som gjøres i barnehagene, skolene, i barnevernet, i teknisk sektor, i 
næringsliv, i foreninger og frivillighet er helsefremmende og av stor betydning for et godt lokalt 
oppvekstmiljø. 
 

Befolkningsutvikling alderssammensetning 
Befolkningsutvikling i Hemne er forholdsvis stabil, med en befolkningsutvikling på 1,5 % i perioden 
2000 – 2016. Jfr. SSB sine befolkningsframskrivinger ser vi at forventningene for Hemne er mellom 
6-20% vekst. Imidlertid ser vi at både Halsa og Aure forventes uendret, og Snillfjord forventes 5% 
nedgang i folketall. Slike framskrivninger bør imidlertid ha status som kvalifisert gjetning, og 
behandles deretter. Dersom prognosene legges til grunn ser vi et tydelig behov for et velfungerende 
sentrum i Kyrksæterøra som kan inneholde viktige funksjoner for omliggende arealer. 
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Alderssammensetning i Hemne kan fremstilles ved koeffisienten for aldersbæreevne (forholdet 
mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen). I Hemne ligger denne på 
3,5 i 2015 og fremskrives til 2,3 i 2040.  
En synkende aldersbæreevne gir utfordringer for næringslivet så vel som behov for økning av antall 
årsverk i helse- og omsorgssektoren. Vi behøver innovasjon og endring i etablerte tjenestestrukturer. 
Et bredere fokus på livskvalitet på tvers av generasjoner og ny omsorgspolitikk må være sentrale 
tema fremover. 

 
Bostedsattraktivitet 
Av bedriftene som var med i rekrutteringsprosjektet v/NAV Hemne uttrykkes et estimert behov for 
151 nye arbeidstakere de neste 5 årene. Imidlertid har Hemne i perioden 2000-2013 hatt svak 
arbeidsplassvekst, men negativ netto tilflytting. 
 
De strukturelle flyttefaktorene som ikke kan forklares av arbeidsplassutvikling for den siste 
tolvårsperioden viser at Hemne har lav arbeidsmarkedsintegrasjon med omliggende kommuner, 
hvilket har gitt en negativ effekt på nettoflyttingen (jfr. Telemarksforskning).  
Hemne sin score for bostedsattraktivitet er på 353. plass i rangering av landets 428 kommuner. 
Indeksen er en sammenstilling av arbeidsplassvekst, struktur og bostedsattraktivitet, med gradering 
av faktorenes betydning for flyttebalanse. 
  
Videre når det gjelder bostedsattraktivitet konkluderer Telemarksforskning med at boligbygging er 
den faktoren som har sterkest sammenheng med nettoflytting, tett etterfulgt av pendlingsmuligheter 
til andre kommuner / større arbeidsmarked og vekst i nabokommuner (ref. publikasjon/prosjekt 
20120170 «Hva gjør et sted attraktivt?».) Sentrumsplan og områderegulering av Kyrksæterøra skal 
igangsettes i løpet av høsten 2016, og vil ha et tydelig fokus på bostedsattraktivitet i form av blant 
annet ferdselskorridorer, boliger og det sosiale rom mellom husene. 
 

Klimagassutslipp 
I Hemne pr. 2006. var 93% av totalt utslipp forårsaket ved prosessutslipp fra Holla/Wacker (jfr. 
Klima- og energiplan for Hemne kommune 2008-2011). I perioden 2006 - 2014 har økning i CO2 
ekvivalenter økt fra 206 000 til 289 000 tonn (jfr. norskeutslipp.no). I regional planstrategi vises til 
hovedmålene for norsk klimapolitikk: 

Kilde: SSB Regionale 

befolkningsframskrivinger 
2016-2040 (MMMM) 
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 (1) Innen 2020 skal Norge kutte klimagassutslipp tilsvarende 30% av 
utslippsnivået vi hadde i 1990 

(2) Norge skal være klimanøytralt senest i 2050 

I Trøndelag økte utslippene med 14% fra 2009 til 2012. Fylket har likevel et langsiktig mål om å bli 
et lavutslippssamfunn. Innsatsen må foregå i hovedsak der klimagevinsten er størst, og settes inn 
lokalt. For få til dette kreves tett dialog mellom mange aktører, og ikke minst engasjement blant 
politikere og innbyggere.  
 

Klimaendringer 
Forventede klimaendringer vil særlig føre til behov for tilpasning i forhold til ekstremnedbør og økte 
problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; 
og skred. Som følge av endringene er det ventet 20% økning av flomvannføringer frem mot 2100 
(ref. Klimaprofil Sør-Trøndelag v/ Norsk klimasenter 12/2015). Videre er Kyrksæterøra og Vinjeøra 
høyt prioritert for kartlegging av skredfare, ifølge «Plan for skredfarekartlegging», delrapport 
kvikkleireskred, NVE 17/2011. Det er imidlertid uvisst om det dreier seg om mindre lommer eller 
større partier under de to tettstedene. For tiden har NVE et ekstra fokus på strandsoneområder og 
undersjøiske skred, men dessverre ingen prioritering av kartlegging av Kyrksæterøra og Vinjeøra før 
tidligst 2018, da lokalitetene i regionen ikke er blant de høyest prioriterte på landsbasis. 

 
Organisasjonsutvikling Hemne kommune 
Arbeidet med kommunereformen har foregått fra 2014, og varer frem til nasjonale vedtak fattes ila. 
2017. Forhandlinger med Snillfjord, Halsa og Aure er gjennomført med vedtak om sammenslåing 
med Hemne for deler av Snillfjord og hele Halsa. Imidlertid går endelig resultat (nasjonale vedtak) av 
reformen for Hemne kommune p.t. ikke tydelig frem – slik er det vurdert hensiktsmessig å avvente 
til neste valgperiode for en felles planstrategi. 
 
For utviklingen av en effektiv og brukerorientert kommune har vi utviklingsstrategier innenfor fem 
hovedområder: 

1. Lederplattform: «På lag mot felles mål» 
2. Kompetente og engasjerte medarbeidere 
3. Et aktivt lokaldemokrati 
4. Langsiktig målstyring 
5. Økonomistyring 

Videreutvikling av et helhetlig styringssystem fra plan til handling gjennom bruk av felles systemer 
og å finne gode løsninger i fellesskap er et tydelig fokus i tiden fremover. Planverket skal få en 
gjenkjennbar utforming, og videreutvikle en tydelig sammenheng mellom kommuneplan, øvrig 
planverk, handlingsplan og budsjett.



 

 

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016 - 2020 
 

Administrasjon Status / vedtak Innhold Evaluering Frist Ansvarlig 
Informasjonsstrategi 06.09.2012 Mål og strategier for ekstern og intern 

informasjon. 
Bør revideres.  2017 ADM 

 
IKT-plan 17.11.2009 Mål og strategier for prioritering av IKT i 

organisasjonen og ovenfor innbyggere og 
næringsliv. 

Revideres i ny digitaliseringsstrategi 2017 ADM 

Etiske retningslinjer for 
Hemne kommune 

22.3.11 i sak 
13/11 

Etiske retningslinjer for utøvelse av myndighet 
med varsomhet og forstand, og opptre redelig 
og ærlig. 

Bør revideres hvert 4. år 2017 ADM 

Organisasjonspolitikk 
for Hemne kommune 

21.5.2014 Mål og strategier for organisasjonsutvikling Bør følge felles planmal eller 
omformes til prosedyrer. 

2018 ADM 

Samfunn og næring Status / vedtak Innhold Evaluering Frist Ansvarlig 
Klima- og energiplan for 
Hemne kommune 2008-
2011 

23.9.2008 Strategier for utvikling av gode og 
miljøvennlige energiløsninger. Fakta om 
energibruk og klimagassutslipp, mål og tiltak.  

Bør revideres utfra oppdaterte 
samfunnsperspektiver innenfor klima 
med fokus på utslipp fra transport og 
industri samt gode energiløsninger. 

2017 TEKN 
ADM 

Ruspolitisk 
handlingsplan 2010-2013 

22.6.2010 i sak 
10/282 

Evaluering og planlegging av tiltak for å 
redusere rusmisbruk. 

Må revideres 
Ny lov - folkehelseloven 

2017 NAV 

Handlingsplan for 
helhetlig boligpolitikk i 
Hemne 

1.2.2005 Strategier for boliger og botiltak for innbyggere 
i Hemne kommune som har vansker med å 
skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende 
bolig. 

Innhold bør rettes i større grad mot 
samarbeid og dialog mellom det 
offentlige, private næringsaktører og 
brukere. 

2017 ADM 

Hovedplan for avløp 
2000 – 2018 med 
revidert 
handlingsprogram 

2000 Strategier for å sikre vannmiljøet mot 
forurensning. 

Bør revideres – høy prioritet 
Krever omfattende kartlegging 

2017 TEKN 

Hovedplan 
vannforsyning 1997-
2007 

10.07.2005 Styringsverktøy for vannverksutbyggingen i 
Hemne. 

Bør revideres.  2017 TEKN 

Handlingsplan for 
trafikksikkerhet 2014 – 
2017 

11.12.2015 Satsningsområder innen trafikksikkerhet, med 
hovedfokus på forebyggende og 
holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid og 
fysiske trafikksikkerhetstiltak 

Behov for revidering. Bør følge felles 
planmal eller omformes til 
prosedyrer. 

2017 TEKN 

Kyrksæterøra som 
regionsenter 

Forslag til ny 
strategi 

Vi vil utvikle en strategi for videreutvikling av 
Kyrksæterøra som regionsenter.  

 2017 ADM 

Strategisk næringsplan 24.4.2007 Mål A: Øke antall nyetableringer og bedriftenes 
utviklingsevne 
Mål B: Øke rekrutteringen av tilpasset 
arbeidskraft og fremtidig spisskompetanse 

Under revidering p.t. 
Ref. F-sak 78/16 
Bør innbefatte strategier for utvikling 
av landbruk som del av næringslivet i 
Hemne 

2017 ADM 

Områdeplan 
Kyrksæterøra 

Forslag til ny 
plan 

Mål og strategier for videreutvikling av 
Kyrksæterøra sentrum. Områderegulering av 
tettstedet Kyrksæterøra. 

Igangsettes ila. Høst 2016 med 
planprogram og oppstartsvedtak. 

2019 ADM 
TEKN 

KULTUR 
Handlingsplan for 
grønnstruktur og 
tilrettelegging for 
friluftsliv  

18.10.2011 Drift og tilrettelegging for friluftsliv og drift og 
utvikling av den kommunale grønnstrukturen 
fra 2011- 2014. 

Behov for revidering – skille mellom 
overordnete mål og tiltak. Forankring 
i kommuneplanens samfunnsdel. 

2018 TEKN 

Kommunedelplan for 
kulturminner 

Forslag til ny 
plan 

Planen skal omhandle faste kulturminner, 
kulturlandskap og kulturmiljø. 

Behov for personalressurs for 
gjennomføring. 
100 000,- innvilget fra STFK i 
finansiering av planarbeid 

2018 KULTUR 
ADM 

TEKN 

Forvaltning av areal og 
naturressurs 

Status / vedtak Innhold Evaluering Frist Ansvarlig 

Målsettinger for 
forvaltningen av 
hjortevilt i kommunene 
Aure, Halsa og Hemne 
2015-2017 

14.11.2014 Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i 
kommunene Aure, Halsa og Hemne 2015-
2017. 

Revidering hvert 3. år 2017 TEKN 

Kommunedelplan for 
naturmangfold 

Forslag til ny 
plan 

Målsettinger for ivaretakelse av naturmangfold 
og hvilke implikasjoner planen har for 

Oppstart ila. 2016/17 
Miljødir. Finansierer plan. 

2017 TEKN 



 

 

saksbehandling samt gradering /verdsetting av 
arealer for naturmangfold. 

Forvaltningsplan for 
Røstøya, Magerøya, 
Ytterøya og Stamnesøya 
friluftsområde 

1.1.2014 Områdebeskrivelse og behov for tiltak. Revidering hvert 4. år? 
 

2018 TEKN 

Helse og oppvekst Status / vedtak Innhold Evaluering Frist Ansvarlig 
Pedagogisk 
utviklingsplan 

1.8.2009  Revideres hvert 4. år. 2016 SKOLE 

IKT-plan for 
grunnskolen 

22.8.2013 Mål for bruk av IKT i skolen for alle trinn med 
forslag til investeringer og tiltak. 

Bør inngå som del av felles 
digitaliseringsstrategi for hele 
kommunen. 

2017 ADM 
 

Årsplan barnehagene Årlig Mål og strategier for barnehagene i Hemne Ny felles mal er utviklet og klar til 
bruk. Revideres årlig 

årlig BHG 

Plan for grunnleggende 
ferdigheter i lesing og 
skriving 

10.5.2013 Strategi for utvikling av grunnleggende 
ferdigheter i lesing og skriving;  

Er revidert for skoleåret 2016/17.  SKOLE 
BHG 

Plan for regneferdigheter 6.11.2008 Mål, strategier og tiltak for stimulering til gode 
regneferdigheter i skolen. 

Ny «Lokal strategi for realfag» skal 
utarbeides ila. Skoleåret 2016/2017. 
Bør erstatte eksisterende plan for 
regneferdigheter, slik at denne utgår. 

2017 SKOLE 

Kompetanseutviklingspl
an oppvekst 

   2017 SKOLE 
BHG 

FYSAK – handlingsplan 
2010 

1.1.2010   Bør inngå i plan for idrett og fysisk 
aktivitet. 

 KULTUR 

Plan for idrett og fysisk 
aktivitet 2014-2017 

24.6.2014  Behov for revidering. Bør følge felles 
planmal. 

2017 KULTUR 

Demensplan  Mål og strategier for å skape et mer 
demensvennlig samfunn, som tar vare på og 
integrerer personer med demens i fellesskapet. 

Innarbeides i overordnet 
mestringsplan med underliggende 
prosedyrer. Fortrinnsvis som 
tverrfaglig samarbeid med kultur. 
Revideres hvert 4.år.  

2017 PO 
KULTUR 

Plan for psykisk 
helsearbeid 

20.2.2007 Mål og strategier for at personer med psykiske 
lidelser skal kunne leve et mest mulig normalt 
liv og være innlemmet i lokalsamfunnet. 

Re-/habiliteringsplan 
Hemne kommune (PO) 

2004 Mål og strategier for helhetlig og godt 
koordinert re-habiliteringstilbud tilpasset den 
enkelte tjenestemottakers behov. 

Kompetanseutviklingspl
an pleie og omsorg 

2012  Rulleres i 2016 2016 PO 

Kompetanseutviklingspl
an barnevernstjenesten 

Adm. Godkjent 
3.2.2014 

Plan for kompetanseutvikling 2014-2017 Revideres hvert 4. år, ellers ved 
endring i lovpålagte tjenester og 
andre rammevilkår. 

2017 BV. TJ. 

 

  



 

 
 

KONTAKT 
 

Trondheimsveien 1 
7200 Kyrksæterøra 

 
post@hemne.kommune.no 

Tlf. 72 46 00 00 
Faks. 72 46 00 01 

 

www.hemne.kommune.no 
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