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Kommunens plansystem: Årshjul og 4-årshjul



Namsskogan må ha en planstrategi

Kommunestyret minst en gang i hver 
valgperiode, og senest innen et år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi.

Formålet med kommunal planstrategi:
• Et verktøy for bedre kommunal planlegging
• Mer behovsstyrt og ressurstilpasset planlegging
• Skal styrke den politiske styringen av hvilke 

planprossesser som skal prioriteres.



Namsskogan kommunes planstrategi

Redegjør for utviklingstrekk og 
utfordringer knytta til 
samfunnsutvikling og miljø i 
Namsskogan 

Namsskogans planstrategi er under arbeid 
og blir utarbeidet av administrasjonen 
parallelt med samfunnsdelen. 



Namsskogan er i gang med å revidere 
kommuneplanens samfunnsdel

Planen skal ha:

• Visjon

• Mål

• Status

• Muligheter og utfordringer

• Satsningsområder med et 
samfunns- og 
innbyggerperspektiv (Ikke 
sektorperspektiv)

• Strategi for arealbruken



Kommuneplanens samfunnsdel

• Kommuneplanens samfunnsdel 
er vårt viktigste 
styringsdokument og skal 
fastsette langsiktige mål og 
strategier fram mot 2030.

• Planen skal ha hovedfokus på 
kommunen som 
samfunnsutvikler, 
tjenesteproduksjon, barn og 
unge, helse og livskvalitet. 



Hvilke økonomiske rammebetingelser vil 
kommunene ha i årene fremover ?

Positiv befolkningsutvikling vil være vesentlig  for å 
opprettholde nivået på rammetilskuddet

• Skatteinngang og eventuelle skatteendringer 

• Namsskogan har 104,8 %  av gj.snittskatt i landet

• Inntekter kraftproduksjon

• Eiendomsskatt ( Lovhjemmel fremover)

• Demografi

– Flere eldre

– Utvikling ressurskrevende brukere

• Nivå investeringer og renteutvikling

• Endringer inntektssystem 

• Pensjon

• Evne til omstilling og nytenking

• Spesielle hendelser ( Korona)



UTFORDRINGER FOR 
NAMSSKOGAN KOMMUNE 

Nedgang i folketall – konsekvenser:

➢ Få elever i skole og barnehage

• Et lite sosialt og faglig miljø 

• Utfordrende å opprettholde 
tilstrekkelig kvalitet – ivareta 
lovkrav.

➢ Kulturtilbud svekkes

• Vanskelig å rekruttere 
ressurspersoner til lag og 
foreninger

➢ Næringsliv og handel står i fare for 
nedleggelse

• Store sesongvariasjoner.
Namsskogan -

-3,1 %



UTFORDRINGER FOR 
NAMSSKOGAN KOMMUNE 2 

➢ Helse

• Et lite faglig miljø 

• Økt antall eldre med behov for tjenester

• Rekruttere fagpersonell

➢ Teknisk

• Etterslep vedlikehold

• Behov for spesialkompetanse

➢ Utvikling 

• For lite ressurser til utvikling, f.eks. innen 
digital transformasjon

• Avhengig av samarbeid med andre 
kommuner. Sårbart.



BEFOLKNINGSUTVIKLING

Sit amet Figuren viser 4 scenarier for 
befolkningsutvikling i 
Namsskogan kommune og 
tallene er hentet fra SSB.

Med høy befolkningsutvikling
vil vi ha 797 innbyggere i 
2040,- men kun 620 
innbyggere ved lav utvikling.

Hvordan snu trenden?  



Hva skal til for å forhindre fraflytting?

Bli-faktorer:

• Arbeid

• Bolig

• Godt oppvekstmiljø og gode 
utdanningsmuligheter

• Godt sosialt miljø og møteplasser

• Den «lokale eliten» sin holdning

• Føle tilhørighet

• Selvrealisering

• ?



Utviklingsmuligheter: 
Bosettingsprosjekt og Namsskogan Utvikling AS

• Prosjektleder bosetting starter 1. 
oktober

– Skal bidra til et tettere 
samarbeid mellom kommunen, 
næringsliv, frivilligheten og 
befolkningen

• Daglig leder i Namsskogan 
Utvikling AS  

– Skal øke sjansen for å lykkes på 
viktige utviklingsområder for 
næringslivet

Målsetting: opprettholde bosetting og bevare 
namsskogan som et livskraftig samfunn



Innbyggerundersøkelse
KS’ Innbyggerundersøkelse:
• Sendes ut til kommunens 

innbyggere over 18 år.

• Anonym

• Undersøkelsen består av 3 
hovedtema: 

➢ Kommunens omdømme som 
tjenesteleverandør

➢ Kommunen som bosted

➢ Befolkningens tillit til at 
lokaldemokratiet fungerer

• Besvares på nett



Vi trenger dine innspill

SAMMEN finner vi de beste løsningene for Namsskogan. ☺

Send inn dine forslag via kommunens 
hjemmeside www.namsskogan.kommune.no

Vi ønsker dine innspill innen 16/8-20:

➢ Både mtp. omstillingsprosessen og 
for planarbeidet 

➢ Egen side med skjema på vår 
hjemmeside. 

➢ Ikke anonymt. 

➢ Et bakgrunnsdokument på våre 
nettsider som gir et bilde av dagens 
situasjon og utfordringer fremover. 

http://www.namsskogan.kommune.no/


www.namsskogan.kommune.no


