
Administrativ planoversikt 2020-2023

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra

2020 2021 2022 2023

Overordnet beredskapsplan (plan for kriseledelse) 2018 *
         Beredskapsplan for Harpefoss skule og Harpefoss barnehage 2017

         Beredskapsplan for Liene barnehage 2017

         Beredskapsplan for Sør-Fron ungdomsskule 2019

         Beredskapsplan for Midtbygda skule 2018

         Beredskapsplaner vann og avløp 2005 *
Pandemiplan 2018 *
Smittevernplan 2018 *
Plan for helsemessig og sosial beredskap 2019 *

         Plan og prosedyrer for psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker (POSOM-plan) *

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra
2020 2021 2022 2023

Digitaliseringsstrategi (handlingsdel) ny * *

BEREDSKAPSPLANER

Planer innenfor ansvarsområdet til rådmannsstab

årlig rulleringsintervall

årlig rulleringsintervall

årlig rulleringsintervall

årlig rulleringsintervall

Planene skal rulleres/ vedtas i løpet av 

Planen skal rulleres/ vedtas i løpet av 

16.06.2020 1



Administrativ planoversikt 2020-2023

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra

2020 2021 2022 2023

Verksemdplan for oppvekst 2018-2020 2018 * *
         Plan for godt læringsmiljø 2018-2020 2018 * *
         Handlingsplan for skule- og barnehageutvikling – Trivsel,vekst og mestring i Sør-Fron - sats 

på barn og unge
ny *

         Tilstandsrapport for grunnskolen (årlig oppdatering) ny

Helse- og omsorgplan 2030 2019 *
         Folkehelseoversikten (årlig oppdatering) 2019

         Plan for psykisk helsearbeid 2017 *
         Handlingsplan for tverrfaglig arbeid rundt barn i risiko 2017 *
         Demensplan 2018-2030 2019 *
         Handlingsplan for rehabilitering og habilitering ny *

Ruspolitisk handlingsplan 2018-2021 (mulig interkommunal ved neste rullering) 2018 *
         Alkoholpolitisk plan (rulleres i 2024) 2020

årlig rulleringsintervall

årlig rulleringsintervall

Planene skal rulleres/ vedtas i løpet av 

Planer innenfor ansvarsområdet til kommunalsjef for levekår

16.06.2020 2



Administrativ planoversikt 2020-2023

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra

2020 2021 2022 2023

Plan for næringsutvikling 2018 *
Kulturminneplan for Sør-Fron kommune ny *

         Handlingsplan for seterområder og tilhørende utmark under arbeid *
Boligsosial handlingsplan 2017-2021 2018 *
Plan for helse, miljø og sikkerhet 2004 *
Plan for likestilling, inkludering og mangfold - *

Egne selvstendige handlingsplaner:

Bibliotekplan for Sør-Fron bibliotek 2018-2022 2018 *
Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv (IA-plan) 2019-2022 2019 *
Kompetanseplan 2019/2022 2019 *
Arkivplan (årlig rullering) 2017

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra

2020 2021 2022 2023

Kommunedelplan for energi og klima 2010-2014 2010 *
Kommunedelplan for beitebruk i Sør-Fron 2014-2026 2015 *

årlig rullering

Planer innenfor ansvarsområdet til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Planer innenfor ansvarsområdet til kommunalsjef personal og organisasjon

Planene skal vedtas i løpet av 

Planene skal vedtas i løpet av 

16.06.2020 3



Administrativ planoversikt 2020-2023

Planer innenfor ansvarsområdet til tjenesteområde for kommunalteknikk

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra

2020 2021 2022 2023

Hovedplan for veg 2009-2019 2009 *
Hovedplan for vann og avløp 2015-2025 (revideres i 2025) 2015

         Rammeplan Gålå 2009 *
         Lekkasjereduksjonsplan vannforsyning - *

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 2018 *

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra

2020 2021 2022 2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 *
Kommuneplanens arealdel 2016 *

Reguleringsplan for Moageilen (endring i del av reguleringsplan for Lia)
Sist endret 

1995 *

Reguleringsplan for Harpefoss 
1974, 1977, 

1982, 2008 *
Reguleringsplan for Sørheim massedeponi (BRU1) ny *
Reguleringsplan for Frya næringspark (Sør-Fron side) 1986 *
Reguleringsplan for Hundorp (oppdatering av eldre planer) 1975, 1979 *

Planer innenfor ansvarsområdet til tjenesteområde for plan og bygning

Planene skal vedtas i løpet av 

Planene skal vedtas i løpet av 

16.06.2020 4



Administrativ planoversikt 2020-2023

Navn på plan
Gjeldende 

plan fra

Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2020–2024 (revideres 2024) 2020

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022 for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu 2018 *
         Friluftslivets ferdselsårer + Kartlegging og verdsetting av friluftsområder ny *

Interkommunale planer:

Planene skal vedtas i løpet av 

16.06.2020 5


