
Kortversjon



Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i kommunestyret 8.september 2022, 
er det viktigste verktøyet som skal brukes til å forme og gi retning

for Sør-Fronssamfunnet i årene fremover. 
 

Planen beskriver utfordringer og fastsetter langsiktige mål
og strategier. Den gir et grunnlag for alle planer, og skal være førende for alt 

arbeid vi gjør i kommunen. 



Kultur for å tenke 
bærekraft

Kultur for å ta vare på
andres og egen fysiske og

psykiske helse

Kultur for kunnskap

Framtidsbilde og visjon 

Sør-Fron har  ku l tur  for  entreprenørskap og gründerskap ,  t rad is jon  og nyskap ing ,
dugnad og samarbe id .  Her  ska l  l i v  leves  t rygt  og  godt  i  arbe id  og fr i t id ,  i  nåt id  og  i

f ramt id .  Sør-Fron er  e i  bygd med skaperkraft  og  h jerterom



Les hele planen her

Vårt verdigrunnlag
Sør-Fron er ei trygg, inkluderende og innovativ
kulturbygd med muligheter for alle. Skaperkraft og
hjerterom i den grøne kulturbygda skal legges til
grunn for alt vi gjør og legge til rette for gode
møteplasser. Troen på samhandling, likeverd og
fellesskap skal være førende for hvordan vi løser 
og utvikler våre oppgaver sammen. 

https://www.sor-fron.kommune.no/_f/p1/i92829856-44af-4b33-8a73-be062e903967/kommuneplanens-samfunnsdel-2022-2035-endelig-versjon-1.pdf


6 hovedmål

skal være et miljø-økonomisk samfunn
skal samarbeide for å finne gode løsninger på framtidas
utfordringer
skal være inkluderende og mangfoldig
skal jobbe helsefremmende
skaper hjemstedstolthet
er dyktig og langt fremme på digitalisering

Den grøne kulturbygda 

Kunnskap
Utvikle
Levende
Trivsel
Unge
Ressurser



Verne om og sikre
kulturlandskapet,

beiteområder, 
 naturmangfoldet 

og et aktivt og 
levende 
landbruk

Satse på 
miljøvennlige bygg og
grønne arbeidsplasser 
og næringer – og grønn

matproduksjonTilpasse, 
motvirke og
redusere
konsekvensene av
uønskede hendelser
av klimaendringene

Tilrettelegge for
bosetting som
reduserer
transportbehovet
og sikrer utvikling
av attraktive
tettsteder

Et miljø-økonomisk samfunn



Sør-Fron kommune skal
jobbe målrettet med

nytenking, nyskaping og
digitalisering for å

imøtekomme fremtidens
utfordringer og 

opprettholde god
tjenestekvalitet

Samarbeide om å finne gode løsninger
på framtidas utfordringer





Sør-Fron kommune skal
arbeide helsefremmende
og forebyggende for god

folkehelse og redusere
risikoen for sykdom og

tidlig død.

Jobber helsefremmende



Sør-Fron kommune skal
ha en skole med fokus på

hjemstedsstolthet,
motivasjon, medvirkning 

og mestring. 

Sør-Fron kommune skal 
ha robuste og gode

oppvekstsvilkår
I Sør-Fron kommune skal
alle ha en stabil og trygg
bosituasjon, som fremmer
tilhørighet og deltakelse i

lokalsamfunnet.





Sikre en differensiert boligstruktur som møter befolkningens
behov i dag og i fremtiden.
Alle nye boenheter/leiligheter nært sentrum skal være
tilgjengelige boenheter. 
Tilrettelegge nye byggeområder som reduserer transportbehov 
Sikre sentrumsnære friluftsområder i dalen og på fjellet. 
Gode møteplasser
Tilrettelegge for grønne næringsinteresser med klima- og
miljøvennlige bygg og digital kultur i tilknytning til tettsted. 
Verne om landbruksressursene og ikke bygge ned fulldyrka og
dyrkbar mark.
Ta hensyn til klimautfordringene og god ressursforvaltning.
Ivareta kulturminner.

Overordnede prinsipper og strategier for arealplanlegging



https://www.instagram.com/sorfronkommune/
https://www.facebook.com/sorfronkommune

