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Innledning 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste verktøyet som skal brukes til å forme og gi retning 
for Sør-Fronsamfunnet 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.  
 
Samfunnsdelen skal sette retning mot visjonen: 
«Sør-Fron kommune skal ha Kunnskap om å Utvikle et Levende og trygt lokalsamfunn for å skape 
Trivsel og stolthet for barn og Unge med den Grøne KULTURBYGDAS (framtidige) Ressurser» 
 
Sør-Frons utvikling må foregå slik at kommende generasjoner også kan leve et 
godt liv her. Derfor er samfunnsdelen basert på begrepet «bærekraftig utvikling». 
Vi skal ta sosiale, økonomiske og miljøvennlige hensyn slik at vi får en bærekraftig 
utvikling der vi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for 
kommende generasjoner til å dekke sine behov. 
 
Samfunnsdelen har 6 hovedmål som handler om: 
- Den grøne kulturbygda skal være et miljø-økonomisk samfunn 
- Den grøne kulturbygda skal samarbeide for å finne gode løsninger på 

framtidens utfordringer 
- Den grøne kulturbygda skal være inkluderende og mangfoldig 
- Den grøne kulturbygda skal jobbe helsefremmende 
- Den grøne kulturbygda skaper hjemstedstolthet 
- Den grøne kulturbygda er dyktig og langt fremme på digitalisering 
 
Hovedmålene beskriver tilstanden og resultatene vi ønsker å oppnå i samhandling med 
innbyggerne, samfunnet og for organisasjonen. Under hvert hovedmål, har vi delmål (slik vil vi ha 
det) og strategier (slik gjør vi det) som samlet skal bidra til at vi når hovedmålene. 
 
For å nå visjonen og få en bærekraftig utvikling må det settes et fokus på å leve hele livet og tidlig 
innsats for barn og unge, det er de som er fremtiden i Sør-Fron. Det gjennomgående tema i Sør-
Fron kommune er «leve hele livet». 
 
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.  
 
Sør-Fron kommune skal være en innovativ kommune gjennom digitalisering. Vi er stolt av å kunne 
levere gode tjenester til kommunens innbyggere hver dag. For at vi skal opprettholde gode 
tjenester i årene som kommer, må vi tørre å utfordre det kjente og utforske det ukjente.  
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Figur 1: Kommunestyrets temadag 25.03.2021 - Hvordan ser Sør-Fron ideelt sett ut i 2035? 
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Sør-Fron mot 2035 
 

FNs bærekrafts mål 
Regjeringen forventer at kommunene legger FN sine bærekrafts mål til grunn i planleggingen.  
Dette er globale mål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.  
Sør-Fron kommune har aktivt valgt å legge FNs bærekraftmål til grunn for kommunens 
planarbeid. Alle målene er viktige. Av 17 bærekraftmål, er det valgt ut seks mål som kommunen 
mener er de viktigste målene for å oppnå ønsket utvikling i kommunen. Det er målene 15 – liv på 
land, 3 – god helse, 4 – god utdanning, 12 – ansvarlig forbruk og produksjon, 11 – bærekraftige 
byer og tettsteder og 13 – stoppe klimaendringene. Målene er listet opp i prioritert rekkefølge og 
vil danne ryggraden i kommunens videre planlegging og prioritering av ressurser. I tillegg kommer 
mål 17 som en overhengende paraply, der samarbeid er nøkkelen for å nå de andre målene.  
 

 
Figur 2 Sør-Fron kommunes utvalgte bærekrafts mål - utheva 

 
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å 
ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekrafts målene reflekterer de 
tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 
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Medvirkning 
I forarbeidet til kommuneplanens samfunnsdel har det vært involvering av lag og foreninger, 
næringsliv, ungdom, regionale partnere og innbyggere i perioden 2019-2022. Det er tatt i bruk 
flere metoder og arenaer for å sikre en inkluderende, åpen og forutsigbar prosess for berørte 
interessenter. Formålet har vært å se fremover sammen og identifisere viktige tema for 
samfunns- og tjenesteutvikling. Prosessene har gitt mye viktig innsikt og kunnskap som er tatt 
med i kommuneplanen. 
 
De viktigste medvirkningsprosessene har omfattet:  
- Kartlegging og analyse 
- Dialogmøter med regionale myndigheter 
- Politiske og administrative utvalg i Sør-Fron kommune 
- Digital innbyggerundersøkelse 

 
 

Muligheter og utfordringer  
Ifølge utfordringsbildet til kommunen (hentet fra folkehelseoversikten 2020) skal kommunen 
jobbe med strategier innenfor følgende områder:  

- Utdannings- og inntektsnivå 
- Høy andel med fedme/overvekt 
- Tidlig alkoholdebut blant ungdom 
- Lave fødselstall 

 
 

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som 
anerkjenner at vi kun har en klode, med en 
begrenset mengde ressurser og det er vårt 
ansvar å ta vare på den. Bærekraftig utvikling 
blir delt inn i tre områder; sosiale forhold, 
økonomi og miljø og klima. Disse områdene 
blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig 
utvikling og det er sammenhengen mellom 
disse tre dimensjonene som avgjør om noe er 
bærekraftig.  
 
Disse dimensjonene må være med oss i all 
planlegging for at Sør-Fronsamfunnet skal 
kunne arbeide for å skape en bærekraftig 
utvikling.  
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Demografiske utsikter 
Sør-Fron kommune har, i likhet med de fleste andre små kommuner, en utfordring knyttet til 
befolkningsvekst og fraflytting. Befolkningsveksten består kun av økt innvandring i regionen. 
Hovedårsaken er at folk bosetter seg sentralt og derfor fødes det for få barn i kommunen. Pr. 1. 
kvartal 2022 var det 3069 innbyggere i kommunen. Ifølge befolkningsprognosene til Statistisk 
sentralbyrå (SSB), kan man forvente at innbyggertallet er på 3047 personer i 2030 og 3062 i år 
2050.  
Ser en på befolkningssammensetningen er i underkant av 10% av innbyggerne i Sør-Fron kvinner i 
fertil alder (20-39 år). Aldersgruppen 20-44 år (menn og kvinner) er 25 % av innbyggerne – langt 
under landsgjennomsnittet på 34 % (SSB). Andelen holder seg relativt stabil i Sør-Fron og er noe 
synkende i landet for øvrig. 
 
Skal fødselstallene øke, er man avhengig av å få flere personer i kommunen i aldersgruppen ca. 
20-40 år.  
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 I 2021 var det 869 innbyggere i kommunen som pendlet til jobb i en annen kommune. 398 
personer pendlet inn til jobb i kommunen (kilde SSB).  
 
 

 
Figur 3 Antall arbeidsføre i Sør-Fron fordelt på alder 

Figurene over viser et bilde på at vi kommer til å ha en større andel eldre befolkning fremover. 
Satsningen «Leve hele livet» inneholder gode tiltak for å avhjelpe bistandsbehovet, som 
nødvendigvis må reduseres på grunn av mangel på arbeidskraft, derav økt behov for digitalisering. 
 
Økt bosetting 
Hovedmålet for Sør-Fron kommune vil i planperioden være å sette inn tiltak som gjør det 
attraktivt for folk som allerede bor her å bli boende, samt å legge forholdene til rette for økt 
bosetting. Det må skapes en bedre dynamikk i eiendomsmarkedet og kommunen må spille en 
mer aktiv rolle når det gjelder å øke mangfoldet i tilgjengelige bo-enheter.  
 
Skolestruktur 
Sør-Fron kommune skal videreutvikle og tilpasse skolestrukturen slik at den fremstår som 
moderne og fremtidsrettet. Infrastrukturen skal moderniseres og effektiviseres, det pedagogiske 
opplegget skal forbedres gjennom å videreutvikle konseptet rundt Sør-Fronsdiamanten og de 
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ansatte skal holde et kompetansemessig høyt nivå. Elementene i fagfornyelsen skal ivaretas og 
skolebygningene skal tilfredsstille de pedagogiske kravene som settes. Elevene skal settes i 
sentrum og det skal tilrettelegges for aktivitet på skolen(e) også utenfor skoletiden for å sikre 
gode møteplasser. Kompetansen til lærerne skal heves innen norsk som andrespråk. 
Målet er at skolestrukturen skal bidra til så stor trivsel og motivasjon hos elevene, slik at 
skolestrukturen vil virke tiltrekkende for ny bosetting.    
 
Kommunestruktur 
Kommunen vil i planperioden fortsette å tilpasse tjenestene til den økonomien som er tilgjengelig. 
En rød tråd vil være forventningen om at offentlig sektor må øke omstillingstakten for å utvikle 
relevante og moderne tjenester som svar på nye og komplekse utfordringer. I denne situasjonen 
kan kommunen være åpen for kommunesammenslåing jfr. kommunestyrevedtak om felles 
Midtdalskommune, for å kunne framstå mer robust både økonomisk og kompetansemessig. 
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Fremtidsbilde og visjon 
 

Fra «dalernes blomme» til «Den grøne kulturbygda i Gudbrandsdalen» 
 

«Den grøne kulturbygda i Gudbrandsdalen» viderefører grunnlaget 
fra «dalernes blomme» i en mer folkelig og tydelig retning. Sør-Fron 
er en kommune som er rik på natur og kultur. Gjennom å bruke 
kulturbegrepet vil en favne det meste av dagens grunnlag for visjon, i 
tillegg kan kulturbegrepet brukes i alle deler av kommunen. Alt fra 
bolyst, frivillighet, trygghet og stolthet, til næringsliv, tilflytting og 
fremtidstro er avhengig av god kultur for å lykkes og utvikles.  
 

God helse er grunnlaget for godt liv. Sør-Fron er en levende 

kommune der innbyggerne trives og «hører til» – et trygt og 

inkluderende samfunn der det er kultur for å ta vare på andres og 

egen fysiske og psykiske helse.  

I Sør-Fron er det kultur for kunnskap. Kunnskap er avgjørende for at 

folk skal kunne leve gode og meningsfylte liv. Sør-Fron satser derfor på skolen og på skolebarna. 

Vi skal bygge sterke kompetansemiljø i og utenfor skolen vår.  

Sørfrøningene har gjennom hundrevis av år forvalta natur- og utmarksressursene på en god måte. 

I Sør-Fron er det kultur for å tenke bærekraft først. Sør-Fron skal satse på grønne arbeidsplasser 

og næringer – og grønn matproduksjon.  

Sør-Fron har kultur for entreprenørskap og gründerskap, tradisjon og nyskaping, dugnad og 
samarbeid. Her skal liv leves trygt og godt i arbeid og fritid, i nåtid og i framtid. Sør-Fron er ei bygd 
med skaperkraft og hjerterom:  
 

▪ Den grøne kulturbygda i Gudbrandsdalen. 

Kultur ble opprinnelig brukt om å dyrke jord, vin eller liknende. Det har gitt Sør-
Fron sitt verdifulle kulturlandskap, og har gitt oss vår kulturhistorie og en unik 

kultur vi kan bygge lokalsamfunnet vårt videre på.  
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Det er flere definisjoner av kultur:  

Kultur er det fellesskap av idéer, verdier og normer som et samfunn, dvs. en gruppe 
mennesker, har og som de forsøker å føre videre til den kommende generasjon. 

 
Kultur brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet. Kultur er 

resultatene av en periodes, et samfunns eller en gruppes samlede åndelige og materielle 
virksomhet, ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur eller religion. 

 
Kultur er til en viss grad holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe 

mennesker eller en organisasjon 

 



   
 

 10 

Hovedmål 
1. Den grøne kulturbygda skal være et miljø-økonomisk samfunn 

I 2035 er Sør-Fron kommune et godt eksempel på miljø-økonomisk samfunn. I et miljø-økonomisk 
samfunn er det viktig å ta hensyn til miljøet i daglige beslutninger om produksjon, om konsum, 
om transportvalg, om fritid og arbeid osv. Det oppnår vi ved å ta vare på våre felles ressurser som 
frilufts-, vilt- og beiteområder i kommunen, redusere energibruk og forebygge uønskede 
hendelser for å redusere skadevirkninger på miljø og samfunn.  

   
 

Slik vil vi ha det Slik vil vi gjøre det 

Mål 1.1 

Sør-Fron kommune skal 

verne om og sikre 

kulturlandskapet, 

beiteområder, 

naturmangfoldet og et 

aktivt og levende landbruk 

Strategier 

Gode bestemmelser i planverk, byggesoner, grønnstruktur i 

utbyggingsområder, vann og vassdrag. Ved å etablere f.eks. 

«markagrense» som et område hvor det ikke åpnes opp for 

bebyggelse.  

Beitebruksplanen skal ligge til grunn for å sikre de gode 

beiteområdene. 

I temaplan friluftslivets ferdselsårer tar man vare på 

turområdene som er viktige i nærområdene i kommunen.  

Kulturminneplanen skal bidra til forvaltning, skjøtsel og 

istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer, samt 

tilrettelegge for at disse kan benyttes som positive 

elementer i stedsutviklingen.  

Sikre viktige jordbruksområder og kulturlandskap i 

landbruket og unngå nedbygging av dyrket mark i samsvar 

med nasjonale føringer for jordvern.  

Begrense lysforurensning gjennom gode planbestemmelser i 
fjellområdene. 
 
Fritidsbebyggelse skal i hovedsak være i tilknytning til vestsiden 
av dalen for å redusere presset på villreinens leveområder i 
Rondane. 
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Mål 1.2 

Sør-Fron kommune skal 

tilpasse, motvirke og 

redusere konsekvensene av 

uønskede hendelser av 

klimaendringene 

Strategier 

God overvannshåndtering ved å gjennomføre tiltak både i 

eksisterende og nye utbyggingsområder og 

anleggsprosjekter. 

For utbyggingsprosjekter skal det tilstrebes å bruke om 

masser til byggeråstoff fremfor deponering. For planlegging 

av nye bolig-/næringsområder skal det tilstrebes 

massebalanse. 

Arbeidet målrettet med klimatilpasning og 

samfunnssikkerhet i planleggingen og forebygge 

konsekvensene for flom, skred og tørke. 

Myr skal bevares som sine naturlige karbonlager. 

Mål 1.3 

Sør-Fron kommune skal 

satse på miljøvennlige bygg 

og grønne arbeidsplasser og 

næringer – og grønn 

matproduksjon 

Strategier 

Tilrettelegging for miljøvennlige energikilder, som f.eks. 

solcelle og bærekraftig bebyggelse, både i privat og offentlig 

sektor.  

Skal gjennomføre lønnsomme energitiltak i kommunale bygg 

og anlegg og redusere energibruken i kommunale bygg. 

Skal være stort fokus på å ha hovedsakelig nullutslipp på 

tjenestebiler, redusere transportbehovet.  

Stort fokus på gjenvinning, gjenbruk, matsvinn i dialog med 

innbyggere og næringslivet. 

Mål 1.4 

Sør-Fron kommune skal 

tilrettelegge for bosetting 

som reduserer 

transportbehovet og sikrer 

utvikling av attraktive 

tettsteder. 

Strategier 

Kommunen skal tilrettelegge for arealdisponeringer som 

reduserer fremtidig transportbehov i samsvar med nasjonale 

forventninger.  
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2. Den grøne kulturbygda skal samarbeide for å finne gode løsninger på 

framtidens utfordringer 

I 2035 leverer Sør-Fron kommune fortsatt gode tjenester. Det oppnår vi ved å skape tillit gjennom 
aktivt samarbeid med innbyggere, frivilligheten, næringslivet og andre samarbeidspartnere i 
regionen, for å finne gode løsninger på å møte framtidens utfordringer og skape befolkningsvekst, 
stolthet og økt sysselsetting.   

 
 

Slik vil vi ha det Slik vil vi gjøre det 

Mål 2.1 

Sør-Fron skal være et 

inkluderende lokalsamfunn 

der innbyggerne opplever 

tilhørighet og stolthet. 

Strategier 

Kommunen skal tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta 

aktivt på alle samfunnsarenaer. 

Involvere innbyggere og frivilligheten i større grad og 

tilrettelegge for gode møteplasser.  

 

Mål 2.2 

Sør-Fron kommune skal 

jobbe målrettet med 

nytenking, nyskaping og 

digitalisering for å 

imøtekomme fremtidens 

utfordringer og opprettholde 

god tjenestekvalitet. 

Strategier 

Kommunen skal ha en tydelig digitaliseringsstrategi.  

Samarbeide med næringslivet. 

Kommunen skal tilrettelegge for at alle innbyggere, private 

og offentlige aktører skal få god tilgang informasjons – og 

kommunikasjonsteknologi.  

Stimulere til digitalisering av tjenester for å sikre 

forutsigbare og effektiv saksbehandling. 

Mål 2.3 

Sør-Fron er en 

næringsvennlig og attraktiv 

kommune for etablerte og 

nye bedrifter. 

Strategier 

Legge til rette for virksomheter som ønsker å vokse, og 

skape og støtte nyetableringer.  

Motiverer til et grønt skifte og smarte løsninger i 

eksisterende og nye bedrifter.  

Motiverer ungdom til å tilegne seg kompetanse som 

næringslivet etterspør.  
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Motiverer næringslivet til å satse på ungdom og ta inn 

lærlinger. 

 

 

3. Den grøne kulturbygda skal være inkluderende og mangfoldig 
I 2035 er Sør-Fron kommune en levende kulturkommune. Der liv kan leves trygt og godt i arbeid 
og fritid, uansett alder, kjønnsidentitet og -uttrykk, etnisitet, religion og livssyn, 
funksjonsvariasjon og seksuell orientering, fastboende og deltidsboende, i nåtid og framtid. 
 

 
 

Slik vil vi ha det Slik vil vi gjøre det 

Mål 3.1 

Sør-Fron er et inkluderende, 

trygt og mangfoldig 

kultursamfunn der 

innbyggerne opplever 

tilhørighet og stolthet ved at 

alle har like muligheter 

gjennom samhandling, 

likeverd og felleskap 

Strategier 

Kommunen skal tilrettelegge for et sosialt og kulturelt 

bærekraftig samfunn med gode møteplasser, bygd på 

identitet, inkludering, trygghet, mangfold og deltakelse.  Det 

er også et mål å sette menneskeligbehov i fokus, 

tilrettelegge for sosial likestilling, like muligheter for alle.  

Sør-Fron kommune skal legge til rette for å styrke behovet 

for egenomsorg.  

Sør-Fron kommune skal bidra til at folk, uansett alder, kan 

bo hjemme lengst mulig og gi et tilpasset omsorgstilbud for 

hver enkelt innbygger. 

Mål 3.2 

Sør-Fron har innbyggere 

som deltar aktivt i utvikling 

av eget lokalsamfunn og tar 

vare på hverandre som 

skaper samhold. 

Strategier 

Styrke samskaping og samhandling mellom kommunen og 

innbyggere, næringsliv, frivillig sektor samt andre offentlige 

myndigheter. 

Mål 3.3 

Sør-Fron kommune skal 

legge til rette for 

møteplasser og bygge opp 

under (eksisterende) 

nettverk for innbyggere, 

Strategier 

Videreutvikle og etablere møteplasser og arenaer for og på 

tvers av, alle aldersgrupper. 
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næringsliv, 

utdanningsvirksomhet, 

frivilligheten og offentlig 

sektor 

Tilrettelegge for kafeer, arbeidsplasser med næringspark. 

Inkludere deltidsinnbyggere i hva som skjer i kommunen. 

(Generasjonspub).  

Opprettholde og videreutvikle Sør-Fron arbeids- og 

frivillighetssenter. Legge til rette for at flere vil være 

frivillige, og øke ressursen til frivillighetskoordinator som vil 

ta godt vare på engasjementet.  

Skape et aktivt lokalsamfunn hvor deltakelse i frivillig 

virksomhet oppleves som positivt og engasjerende. 

 

4. Den grøne kulturbygda jobber helsefremmende  
I 2035 er Sør-Fron kommune en frisk og inkluderende kommune. Det oppnår vi ved å arbeide 
helsefremmende og forebyggende for å oppnå god folkehelse og forebygge utenforskap. 
Boligsosialt arbeid. 

  
 

Slik vil vi ha det Slik vil vi gjøre det 

Mål 4.1 

Sør-Fron kommune skal 

legge til rette for gode 

oppvekstsvilkår, herunder 

tilgang på frisk luft, godt 

inneklima, sunt kosthold og 

fysisk aktivitet med fokus på 

å styrke den psykiske helsen. 

Strategier 

Det skal settes av grøntområder i og rundt 

befolkningssentrene.  

Det skal også opprettes offentlige arealer der det er naturlig 

for folk å møtes for både heltidsinnbyggere og 

deltidsinnbyggere.  

Biblioteket skal være en møteplass i bygda.  

Nye innbyggere skal inkluderes inn i befolkningen med en 

mentorordning hvor de blir integrert inn i miljøet med folk 

de har samme interesser med.   

Legge til rette for lavterskeltilbud som Stolpejakt, mor/barn-

trim, ulike aktivitetstilbud inn mot eldre og 

frisklivssentralen. 

Etablere tettere dialog mellom kulturavdelingen i 

kommunen og ungdomskulen, for blant annet å drøfte og 

kartlegge behov for sosiale arenaer for ungdom. 
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Mål 4.2 

Sør-Fron kommune skal 

arbeide helsefremmende og 

forebyggende for god 

folkehelse og redusere 

risikoen for sykdom og tidlig 

død.  

 

Strategier 

God helse skal bli godt integrert i temaplan for helse og 

omsorg 2030.  

Sør-Fron kommune skal legge til rette for at innbyggerne 

skal kunne leve aktive liv, hele livet og bo trygt i eget hjem 

så lenge som mulig.  

Sør-Fron kommune skal legge til rette for 

holdningsskapende arbeid mot ungdom og foreldre om 

forebygging av rusmidler og alkohol.  

Sør-Fron kommune skal samarbeide godt med alle 

tjenestene i helsesektoren, slik at gode rutiner mellom 

spesialhelsetjenesten, tannhelsetjenesten og kommunale 

helse og omsorgstjenester blir etablert.  

Sør-Fron kommune skal tilrettelegge for samarbeid mellom 

helsestasjon, barnehage, skole og foreldre om kosthold og 

aktivitet fra tidlig barnealder. 

Mål 4.3 

Alle skal ha et verdig og 

selvstendig liv. 

Strategier 

Hver og en skal ha tilrettelagt for sine behov, utfra naturlige 

rammebetingelser.  

Utleiehytter og andre offentlige bygg skal bygges som 

tilgjengelige enheter. 
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5. Den grøne kulturbygda skaper hjemstedsstolthet 
I 2035 er Sør-Fron kommune en attraktiv familiekommune. Det oppnår vi ved å satse på barn og 
unge og øke trivsel, læring, vekst og hjemstedstolthet. 

 
 

Slik vil vi ha det Slik vil vi gjøre det 

Mål 5.1 

Sør-Fron kommune skal ha 

robust og gode 

oppvekstsvilkår 

 

Strategier 

Barnehage og skole skal ha et trygt og godt miljø for alle 

våre barn. 

Alle barn skal kunne få ut sitt potensiale, oppleve mestring, 

og får motivasjon, slik at de får et godt utgangspunkt for et 

godt liv. 

I kulturbygda skal det legges vekt på at bygdas fortrinn til 

oppvekst i natur og sunn aktivitet, søkes i all utvikling av 

skole og idrettsutbygging. 

Mål 5.2 

I Sør-Fron kommune skal 

alle ha en stabil og trygg 

bosituasjon, som fremmer 

tilhørighet og deltakelse i 

lokalsamfunnet. 

Strategier 

Alle i kommunen skal ha muligheten til å velge et passende 

boalternativ.  

Sør-Fron kommune skal tilrettelegge for at de som ønsker å 

bo i kommunen kan bli boende gjennom alle livets faser. 

Mål 5.3 

Sør-Fron kommune skal ha 

en skole med fokus på 

hjemstedsstolthet, 

motivasjon, medvirkning og 

mestring.  

Strategier 

Sør-Fronsdiamanten skal brukes aktivt i arbeidet i skole og 

barnehage. 

Skole og barnehage skal aktiv sørge for at våre barn får gode 

overganger mellom barnehage og skole, og mellom trinn på 

skolen. 

Skolen skal være en naturlig del av samfunnet som er 

knyttet til fritidsaktiviteter, som gjør at skolen er et naturlig 

samlingspunkt i bygda.  
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6. Den grøne kulturbygda er gode på digitalisering  
I 2035 er Sør-Fron kommune en digital kommune. Det oppnår vi ved å være en effektiv og 
kompetent organisasjon med kultur for innovasjon i den digitale forvaltningen. 

  
 

Slik vil vi ha det Slik vil vi gjøre det 

Mål 6.1 

Sør-Fron kommune skal ha 

en digital arbeidsstruktur. 

Strategier 

Sør-Fron kommune skal effektivisere tjenesteproduksjon og 

etterstrebe 24/7 digitale tjenester. 

Kommunen skal tilrettelegge for god tilgang til digitale 

tjenester fra kommunen. 

Mål 6.2 

Sør-Fron kommune skal 

tilrettelegge for god 

internettilgang 

Strategier 

Være med på utviklingen i teknologien. Bygge ut 

fiber/høyhastighetsnett. 

Muligheten for å jobbe på hjemmekontor.  

Støtte opp om utvikling av «Co-

workingspace»/kontorfellesskap. 

Mål 6.3 

Sør-Fron kommune skal 

jobbe for en bedre og 

smartere 

tjenesteproduksjon. 

Strategier 

Det skal være digitalt lavterskeltilbud for alle innbyggere slik 

at alle har muligheten til å fungere digitalt. 

De som ikke benytter digitale verktøy skal ha likeverdig 

tilgang til de kommunale tjenestene. 

Kommunen skal være aktive brukere av velferdsteknologi. 
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Langsiktig arealstrategi 
Arealstrategien brukes som et verktøy for gjennomføring av mål og strategier fastsatt i 
samfunnsdelen. Hensyn til klimaendringer, endringer i demografi, urbanisering og globalisering er 
faktorer som legges til grunn for arealstrategien.  
 
Arealstrategien gir overordnede føringer for de ytre rammene i utviklingen av kommunens 
arealbruk på lang sikt. Den sier bl.a. noe om stadfesting av bosetting, næringsutvikling og 
senterstruktur. Arealstrategien er styrende for kommuneplanens arealdel, og plan- og 
byggesaksbehandlingen.  
 
Sør-Fron kommune skal fremme bærekraftig utvikling i all (areal)planlegging. Av alle typer 
arealbruk er lokalisering av attraktive og tilgjengelige boligområder og næringsareal den primære 
utfordringen. Utbyggingsområder krever areal, og legger dessuten i stor grad premissene for øvrig 
arealbruk. Arealdelens funksjon er å avsette tilstrekkelig areal for ulike formål, lokalisert der det 
er mest hensiktsmessig i forhold til ønsket samfunnsutvikling. Konfliktfylte områder skal vurderes 
fjernet/erstattet. 
 
Overordnede prinsipper og strategier for arealplanlegging i Sør-Fron kommune 
 
- Sikre en differensiert boligstruktur som møter befolkningens behov i dag og i fremtiden i 

henhold til delmål 1.1, 1.4, 3.1, 2.1, 3.2, 5.2, 6.3 
- Alle nye boenheter/leiligheter nært sentrum skal være tilgjengelige boenheter i henhold til 

delmål 4.2, 4.3 
- Tilrettelegge nye byggeområder som reduserer transportbehov i henhold til delmål 1.4, 6.2 
- Sikre sentrumsnære friluftsområder i dalen og på fjellet i henhold til delmål 4.1, 
- Gode møteplasser i henhold til delmål 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.3, 
- Tilrettelegge for grønne næringsinteresser med klima- og miljøvennlige bygg og digital kultur i 

tilknytning til tettsted i henhold til delmål 1.3, 2.2, 2.3, 6.1 
- Verne om landbruksressursene og ikke bygge ned fulldyrka og dyrkbar mark i henhold til 

delmål 1.1, 1.2,  
- Ta hensyn til klimautfordringene og god ressursforvaltning i henhold til delmål 1.2,  
- Ivareta kulturminner i henhold til delmål 1.1 
 

Bosetting 
Funn i matrikkelen viser at det er ca. 400 registrerte bolighus i kommunen som står tomme. 
Samtidig tilrettelegger kommunen for flere attraktive boligtomter, uten at det medfører økt 
bosetting. De ubebodde husene bør kartlegges for å finne ut hvilken tilstand disse er i og om det 
er mulig å bosette seg i husene. Et viktig grep i denne revisjonen er konsekvensutredning av 
eksisterende boliger i kommunen, for å avklare utviklingsmuligheter for eksisterende boligmasse. 
Dette gjelder fortrinnsvis boligbebyggelse utenfor regulerte områder. 
 
Før det planlegges for nye boligområder, må en ha kjennskap til hva markedet vil ha. Høy 
utnyttelse og livsløpsstandard er signalene fra statlig hold. Samtidig er det etterspørsel etter 
romslige tomter. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging sier 
at «I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig 
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for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert 
bosettingsmønster.» 
 

Næringsutvikling både dal og fjell 
Kommunen skal legge til rette for å opprettholde og styrke eksisterende næringer. Samtidig skal 
kommunen legge til rette for at det er attraktivt for nye næringer og virksomheter å etablere seg i 
kommunen. Næringsvirksomheten i kommunen er spredt, med unntak av en konsentrasjon på 
Frya.  
 
Gjennom arbeidet med kommuneplanen sin arealdel skal det bli gjort utredninger av videre 
næringsstruktur i kommunen, som hvor en skal legge til rette for handel, industri og tjenesteyting 
og fortettingspotensialet i eksisterende næringsområder.  
 
Det er behov for å få fram kunnskap som gir grunnlag for å vurdere kulturarv, kulturlandskap og 
randsoner mot verneområder for forskjellig bruk innenfor næringsutvikling. Likeens er det behov 
for kartlegging av behov for type næring og næringsarealer i fjellområdene, da særlig knyttet til 
hytteområdene våre.  
 
Samfunnsdelen legger føringer for økt matproduksjon og næringsutvikling i landbruket. I arbeidet 
med arealdelen er det viktig å sikre areal til utvikling av landbruket i tråd med dette.  
 

«Markagrense» og grønnstruktur i tettbebyggelsen  
Befolkningens tilgang til sammenhengende grønne arealer skal vektlegges gjennom 
arealplanleggingen for å sikre folkehelse og god bokvalitet. En strategi for grønne områder i 
tettbebyggelsen vil være viktig for å ivareta disse hensynene. Målsetning med dette vil være å 
sikre best mulig arrondering og stadfesting de viktige verdiene som ligger kommunens 
nærturområder og sikre frilufts kvalitetene i nærhet til bebyggelse, særlig i tilknytning til 
hytteområdene. 
 

Fritidsbebyggelse  
Samfunnsdelen har som utgangspunkt en bærekraftig forvaltning av hytte‐ og friluftsområder. 
Framtidig hyttebygging skal ha et mindre klimaavtrykk enn i dag. Som del av 
kommuneplanrevisjonen vil det bli utformet en strategi for fritidsbebyggelse. Strategien vil være 
et forsøk på å gjøre opp status og tydeliggjøre hva som er Sør-Fron sin politikk(mål) når det 
gjelder fritidsbebyggelse. Gjennomgangen har også som ambisjon å klargjøre forvaltningsregimet 
og forankre hva som skal ligge til grunn for vurdering av eventuelt nye hytteområder i fremtiden.  
Per i dag er det stor reserve av fritidseiendommer i Sør-Fron som ikke er utbygd. Det er derfor et 
mål å bygge ut det som allerede er regulert før man bygger ut nye områder. Nye 
utbyggingsområder for fritidsboliger skal evalueres godt før de blir med i arealdelen, dette er også 
med tanke på langsiktighet og forutsigbarhet i kommunen.  
 
Fritidsbebyggelsen vil i all hovedsak være i tilknytning til vestsiden av dalen, slik at villreinens 
leveområder mot Rondane vil bli vernet for fritidsbebyggelse. Kommunen har flere naturreservat, 
landskapsvernområder og nasjonalparker som legger naturlige begrensninger for utbygging. 
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Klimatilpasning og overvannshåndtering 
Vi står overfor et villere og våtere klima. I årene som kommer skal kommunen ta høyde for mer 
nedbør og mer «ekstremt» vær. Dette gir utfordringer for håndtering av overflatevann, sikre 
flomveier og forhindre ras. Kartlegging av overvannsproblematikk i utbyggingsområder vil være et 
viktig verktøy for å imøtekomme utfordringer i forbindelse med klimaendringer. Det viktig å 
planlegge og dimensjonere for klimaendringer i det videre planarbeidet. Gode risiko og 
sårbarhetsanalyser, sammen med oppdaterte kartdata blir viktig for å unngå naturskader. 
Kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse må revideres i takt med endret risikobilde. 
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