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1 Bakgrunn og lovgrunnlag
Kommunal planstrategi skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i planperioden for å møte kommunens
behov. Kommunal planstrategi er derfor ikke en arena for å vedta mål og strategier, men
den skal beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. Bestemmelsen om kommunal
planstrategi er nedfelt i plan- og bygningsloven § 10-1.

1.1 Overordnet styringsdokument
I plan- og bygningslovens § 6-1 heter det: «For å fremme en bærekraftig utvikling skal
Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til
grunn for statens deltaking.» Regjeringen vedtok sist et slik dokument den 14.05.2019 og
videre tekst i kursiv er hentet fra dette dokumentet.
"Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:


Å skape et bærekraftig velferdssamfunn



Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning



Å skape et sosialt bærekraftig samfunn



Å skape et trygt samfunn for alle
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Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er
derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og
arealplanleggingen.
Attraktive og klimavennlege by- og tettstadsområde


Samordna bustad-, areal- og transportplanlegging



Eit framtidsretta og miljøvennleg transportsystem



Levande by- og tettstadssenter



Helse og trivsel



Regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og transportsystem



Nok og variert bustadbygging



Høg arealutnytting rundt kollektivknutepunkt



Aktiv og heilskapleg sentrumspolitikk



Trygge og helsefremjande bu- og oppvekstvilkår



Ta vare på naturverdiar og leggje til rette for fysisk aktivitet



Leggje prinsippa om tilgjenge og universell utforming til grunn i planlegging.

I samband med overordna styremakter sine forventninger, er det over tid utvikla et system
med statlige føresegner, retningslinjer og rådgjevingsdokument. Saman med regionale
planer og statlige verneplaner, utgjerd disse dokumenta kommunen sine
rammebetingelser."
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2 Utviklingstrekk og utfordringer i Dovre kommune
Dovre kommunes ressurser og utfordringer er godt beskrevet i kommuneplanens
samfunnsdel og i folkehelseoversikten. Disse dokumentene er viktige grunnlag for
planstrategien og prioriteringen av planarbeidet i denne kommunestyreperioden. De
følgende kapitlene er et utdrag av utviklingstrekk, ressurser og utfordringer.

2.1 Kommunens økonomi
Dovre kommune har god økonomistyring, men har behov for å tilpasse driftsnivået til
trangere økonomiske rammer. Lånegjelden er høy totalt sett, men store deler av den blir
refundert gjennom statlige ordninger og selvkost.
Det er utfordringer med å sette av større midler til senere bruk. Det er derfor viktig med
stram økonomisk styring, og det er lite rom for investeringer og tiltak som dukker opp på
kort varsel. Det er heller ikke rom for større utviklingstiltak som kan bedre forholdene som
er nevnt ovenfor. Slike tiltak må gjøres innenfor budsjettet og daglige drift.
Dovre kommune har måltall for
økonomi, og utviklinga, for hhv
disposisjonsfond, langsiktig gjeld
og netto driftsresultat; se
økonomiplan 2021-2023.

Diagram: Kommunal utgifter etter utvalgte områder, 2019
Kilde: Kommunale utgifter fordelt på sektorer. Andel i prosent. SSB, kommuneprofiler
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2.2 Befolkningssammensetning
Folketallet har over år blitt redusert i kommunen, og det forventes en fortsatt nedgang de
neste 20 årene. Fødselstallet svinger fra år til år i kommunen, men det har gradvis blitt færre
fødsler over mange år. Hvert år flytter det stort sett flere fra kommunen enn til kommunen.
Det forventes færre innbyggere i alderen 34 til 66 år og flere over 80 år. Økende andel eldre
som skal bo hjemme lengre vil medføre et økende behov for kommunale tjenester. Samtidig
er det mange eldre en ressurs i kommunen, blant annet som frivillige.

Diagram: Nettoinnflytting Dovre kommune, 2000-2019
Differansen mellom innflyttinger og utflyttinger. Årlige tall. Alle registrerte flyttinger mellom to
norske kommuner eller mellom en norsk kommune og utlandet i løpet av et år. Kilde: Kommunehelsa
statistikkbank. http://khs.fhi.no
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Diagram: Folkemengde 1985-2020 og forventet utvikling til 2050
Folkemengde pr. 1. januar og befolkningsfremskrivning til 205o. Framskrivingen viser framtidig
utvikling ut fra forutsetninger om fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring med
utgangspunkt i den observerte utviklingen, basert på middels vekst i de nevnte kriteriene
Kilde: SSBDiagram/tabell: Befolkningsframskriving, 2021–2050

Diagram / tabell: Befolkningsframskriving, 2021–2040
Framskrevet folkemengde for utvalgte år til 2040. Framskrivingene viser framtidig utvikling ut fra
forutsetninger om fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring med utgangspunkt i
den observerte utviklingen, basert på middels vekst i de nevnte kriteriene. Kilde: SSB.no (2020)
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Diagram: Folkemengde Nord-Gudbrandsdal, 1990-2020
Folkemengde pr. 1. januar. Antall. Kilde: SSB

2.3 Næringsutvikling
Tilgang til arbeid og næringsgrunnlag er viktige faktorer for folketallsutviklingen. Om
distriktet kan gi inntekt til folk, vil dette i stor grad medvirke til å opprettholde folketallet.
Andelen av tjenesteytende virksomheter i sentrale strøk vokser. Det er en utfordring for
lokalsamfunnet at sysselsettingen i de tradisjonelt sterke næringene blir redusert og en må
finne løsninger for å kompensere for dette tapet,
Til tross for at tallet på sysselsatte i det aktive jordbruket og tallet på landbrukseiendommer
har gått ned de senere årene, har Dovre likevel mange innbyggere som er sysselsatt i, eller
nært knyttet, til landbruksnæringen. Det er en utfordring for kommunen å kunne bidra til å
skape ei god næringsutvikling for landbruket, en aktiv landbrukspolitikk, til å stimulere til
fortsatt aktiv drift ved generasjonsskifter og gode løsninger ved omsetting av
landbrukseiendommer.
Det er nedgang i landbruksvirksomhet og antall produksjonsbedrifter. Næringsstrukturen
kunne vært bredere. Det er begrenset bredde i handelstilbudet for lokalbefolkningen.
Det kan være utfordrende å løfte frem gode ideer til realisering, få til et godt samarbeid og
fellesskapsfølelse. Det er lite kompetanseklynger/-nettverk lokalt.
Det er mangel på risikovillig kapital og dermed vanskelig å utforske nye muligheter.
Manglende tilgang til fiber er en utfordring for etablering og drift av næring.
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Diagram: Hva innbyggerne arbeider med i Dovre kommune, 2016
Kilde: SSB, kommuneprofil Dovre

Diagram: Antall sysselsatte etter næring, 2020.

Disse to diagrammene viser ikke helt de samme næringsgruppene, men en får en pekepinn
på hvordan endringene har vært.
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2.4 Oppvekst- og levekårsforhold
Dovremodellen - tidlig innsats og tilpasset opplæring og inkludering reduserer frafall i
skolen. Sammenslåing av de to barneskolene sikrer videreføring av Dovremodellen. Det er
full barnehagedekning i kommunen. Det er en målsetting å utvikle kulturskolen til et senter
for kulturaktivitet og nå ut til flere brukergrupper.
Dovre har en relativ høy andel med barn som har tiltak i barnevernet, men
barneverntjenesten tilbyr mange ulike tiltak.
Dovre ser ut til å ha en høyere andel av innbyggere som får stønad til livsopphold og
uføretrygd enn de fleste kommuner i Nord-Gudbrandsdal og landet for øvrig. I 2018 var det
nærmere 200 innbyggere i lavinntekthusholdninger – av dem ca. 45 barn og unge.
Det finnes økonomiske støtteordninger for foreldrebetaling i barnehagen og muligheter for
å få dekket kostnader for aktivitetstilbud barn/unge gjennom NAV. Det er gratis bruk av
Moskushallen, Dombås samfunnshus og svømmehallen for aktiviteter som er rettet mot
barn og unge under 20 år. Dovre har bibliotek med bøker, media, datatjenester, møteplass
og arrangement gratis til disposisjon for alle innbyggerne.

Diagram: Lavinntekt (husholdninger), EU60, under 18 år, 2005-2018
Kilde: Kommunehelsa.no
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2.5 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
I Dovre er det gode og trygge oppvekstmiljø
for de fleste. Det er lite forurensing. Naturen
godt egnet for friluftsliv og tilgjengelig for
alle med bl.a. merking av turstier, oppkjørte
skiløyper og utbygging av gang- og sykkelvei
over Dovrefjell. Barnehager og skoler har
godt tilrettelagte uteområder for lek og
aktivitet.
Dovre har alpinsenter/snowboardanlegg, skiog skiskytterarena, skatebane,
motorcrossbane, rulleskibane, fotballhall,
ballbinger og treningsstudioer. Det er tilbud innen boksing og skyting. Kommunen har tilbud
innen dans og musikk. Det arrangeres bingo- og quizkvelder. Mange ungdommer / unge
voksne opplever likevel ikke at de har lokaler der de kan treffe andre unge på fritiden. Det er
en større utfordring for den gruppen som ikke deltar i organiserte aktiviteter. Det er få
lavterskeltilbud for barn over 4. trinn. Opplevelsen av ensomhet er også en utfordring blant
ungdom i Dovre som i resten av landet.
Det er utfordringer mht vedlikehold og ev. oppgraderinger av den omfattende kommunale
infrastrukturen – veier, bygg og vann-/avløpsanlegg.
Frivilligsentral som bidrar til å styrke den frivillige innsatsen, er en møteplass for aktiviteter
og sosialt samvær for alle i bygda. Det er ca 90 lag og foreninger i kommunen.
Dovre vekst er et godt tilbud til de som har utfordringer i det ordinære arbeidslivet.

Diagram: Lokalmiljøet – ungdommens opplevelser, 2018 og 2020
Andel som har svart «svært bra» eller «nokså bra» på spørsmålene tenk på områdene rundt der du
bor – hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder lokaler til å treffe andre unge på
fritida, idrettsanlegg, kulturtilbudet og kollektivtilbudet. Kilde: Ungdataundersøkelsen i NordGudbrandsdal 2018 og 2020
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2.6 Arealbruk
Dovre kommune har store bokvaliteter. God tilgang til naturområder, tettsteder med
allsidige tilbud og gode kommunale tjenester gjør Dovre til en attraktiv boplass. Gjennom
kommuneplanens arealdel og etterfølgende reguleringsplaner kan kommunen legge til rette
for økt bosetting. Det er også viktig for Dovre at det er bosetting på gardsbrukene i
kommunen. Det er relativt stor etterspørsel etter både store og små gardsbruk.
Praktiseringen av jord- og konsesjonslov har derfor mye å si for utviklinga i bygda.
Byggegrenser mot vassdrag og infrastruktur (veier, jernbane osv) beslaglegger mye areal.
Det er en balansegang å beholde felles attraktive friluftsområder/fritidsområder, samt sikre
enkel tilgang (for eksempel fra boligområder i tettstedene). Det er til dels tidkrevende
prosesser og mange instanser som må involveres før en får mulighet for å starte en aktivitet.
Ressurser / positive påvirkningsfaktorer:


Bruk av konsesjonslovgivningen aktivt for å fremme bosetting



Mulighet for attraktive tomter og hyttebygging som kanaliseres nær tettstedene

2.7 Klimaendringer
Kommunen planlegger med lange tidshorisonter og med virkning for flere tiår framover. En
må da ta høyde for risiko og sårbarhet ved mer ekstremvær som følge av klimaendringer.
Blant annet vil en måtte vurdere økt flom- og skredfare som følge av en varslet økning i
årsnedbøren og flere ekstreme værsituasjoner. Det blir også større behov for kartlegging og
dokumentasjon av risiko og sårbarhet, blant annet gjennom ROS-analyser og GIS
(geografiske informasjonssystem)-analyser av kommunens areal.
Episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også
føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer. Faren for for jord-, flomog sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere og våtere klima vil det oftere falle
regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred øker dermed, mens faren for
tørrsnøskred reduseres. Det er ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.
NRK har på sine nettsider gitt en god
fremstilling av hvordan klimaet vil endre
seg og hvilke konsekvenser dette vil gi for
alle landets kommuner:
https://www.nrk.no/klima/kommune/3431
Blant annet viser dette at gjennomsnittlig
årstemperatur øker med 2,6 grader,
årsnedbøren øker med 10% og styrtregnet
vil bli 50% kraftigere. (Kilde til bilde: nrk.no)
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2.8 Sikkerhet og beredskap
Kommunen har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som
planmyndighet, tjenesteprodusent og som pådriver innenfor samfunnsutvikling på lokalt
nivå. Det skal jobbes systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø
og materielle verdier.
Kommunene er lokal planmyndighet og har ansvar for at det tas hensyn til
samfunnssikkerhet i planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommunen har også ansvar
for å følge opp krav til kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven. Samlet sett gir
dette kommunene en viktig rolle som lokal samordner av samfunnssikkerhet og beredskap.
Kommunen står overfor endringer der forhold som befolkningssammensetning,
klimaendringer, næringsstruktur og kommunikasjon gir konsekvenser for
samfunnssikkerheten. Digitalisering medfører nye sårbarheter og sikkerhetspolitisk må vi
tilbake til før 1990, for å finne mer usikker situasjon enn den vi har hatt de siste årene.
Svekkelse av internasjonale handelsrelasjoner og samarbeid på andre arenaer, vil sammen
med Totalforsvarsbegrepet fordre nye tilnærminger til samfunnssikkerhet og beredskap.
Covid-19 er en pågående hendelse med stor påvirkning på flere områder som kommunal
tjenesteproduksjon, privat næringsliv og økonomi, regionalt samarbeid og samordning
mellom mange etater.
Lesja og Dovre kommuner har hatt felles brannberedskap siden 1957 og med felles
likelydende kommunestyrevedtak av 2015 også felles kriseberedskap.

2.9 Skader og ulykker
Antall dødsulykker i veitrafikken er i øvre sjikt i regionen. Det lokale brannvesenet får flere
oppgaver ved utrykninger (også som resultat av sentralisering av politiet).
Sykehusinnleggelser pga skader og ulykker pga hoftebrudd og hodeskader har hatt en
gradvis økning.
Ungdataundersøkelsen synligjør at vold i nære relasjoner – både mot den unge og mot
andre voksne i familien skjer.
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2.10 Helserelatert adferd
Det er fokus på fysisk aktivitet og kosthold i barnehager,
skoler og i det forebyggende arbeidet på
helsestasjonen, men fysisk inaktivitet er en utfordring i
Dovre som i landet forøvrig. En stor andel av
ungdommen bruker mange timer daglig på skjerm
(mobil, TV, data).
Det er også en utfordring mht kosthold – bl.a. at en
andel av ungdommen ikke spiser frokost før eller
formiddagsmat i løpet av skoledagen.

Undersøkelser har vist at røyking og bruk av snus ligger over gjennomsnittet i Oppland. Det
er utfordringer mht alkoholbruk – bl.a. vist gjennom Ungdataundersøkelse.

2.11 Helsetilstand
I levekårsundersøkelsen i Dovre kommune i 2018 svarte flertallet (ca 70 %) at de opplevde
helsen som god eller meget god. Det er likevel mange i kommunen som har sykdommer de
trenger behandling for. Det viser følgende oversikt over antall personer mellom 0 og 74 år i
Dovre som hentet ut resept på medisiner mot forskjellige sykdommer. Tallene viser årlig
gjennomsnitt i perioden 2017-2019.


Diabetesmedikamenter:



Midler mot hjerte-/karsykdommer: 515



Smertestillende midler:

601



Midler ved psykiske lidelser:

207



Sovemidler og beroligende midler: 248



Midler mot astma og KOLS:

115

182
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2.12 Oppsummering – hovedutfordringer folkehelse
Følgende områder - som er beskrevet i
folkehelseoversikten - skal prioriteres høyt i
Dovre kommune:


Helsefremmende og forebyggende
arbeid



Inntektsforskjeller – lavinntekt
barnefamilier



Omdømmebygging



Næringsutvikling - samarbeid og
samhandling

Helsefremmende og forebyggende arbeid
En lang rekke av folkehelseutfordringene i Dovre kommune kan forebygges. Resultatet av
forebyggende arbeid er vanskelig å måle, og dette arbeider er derfor lett å nedprioritere når
det er stram økonomi. På lang sikt vil denne nedprioriteringen føre til større utfordringer for
kommunen – også økonomiske. Det er derfor viktig å prioritere helsefremmende og
forebyggende arbeid. Behovet for denne prioriteringen er ikke minst viktig med tanke på
fremtidige endringer i alderssammensetningen i kommunen – med flere eldre og færre som
er i arbeidsfør alder.
Inntektsforskjeller – lavinntekt barnefamilier
Forebygging av barnefattigdom er viktig for å sikre barns velferd og inkludering. Alle barn og
unge må få muligheter til å delta på skoleturer, fritidsaktiviteter og bursdager – bli inkludert
i det sosiale fellesskapet. Å sikre at barn og unge har råd til forbruksgoder (som andre) som
igjen reduserer risikoen for opplevd mobbing og utestengelse er viktig. Å redusere andel
med lav inntekt vil føre til mindre sosiale helseforskjeller i Dovre kommune.
Omdømmebygging
"Kommuner og steder som har et godt og realistisk omdømme står bedre rustet i kampen
om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Den beste garantien for å skape et positivt
omdømme er stolte og fornøyde innbyggere, næringsdrivende og tilreisende." (Kilde:
regjeringen.no.) Et godt omdømme gir bl.a. motiverte medarbeidere og kvalifiserte
jobbsøkere. Omdømmearbeidet må være forankret i den politiske og administrative ledelse,
men alle nivåer i kommuneorganisasjonen har en viktig rolle i omdømmebygging.
Næringsutvikling - samarbeid og samhandling
Utvikling av næringslivet er essensielt for å skape fremtidige arbeidsplasser. Et godt
samarbeid mellom kommunen og næringslivet er viktig, og tiltak som sikrer dette
samarbeidet skal prioriteres. Kommunen skal jobbe for et raskt og godt samspill mellom
næring og forvaltning – og legge til rette for å skaffe flere arbeidsplasser der det er mulig.
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3 Planer
3.1 Prioritert planarbeid i kommunestyreperioden
Planene i oversikten prioriteres med en rangering fra 1 til 2 der 1 er høy prioritet.
ANSVAR

PLAN

KOMMENTAR

PRIORITET STATUS

Beredskap

Kommunedelplan:
Samfunnssikkerhet og
beredskap

Et styringsverktøy for kommunens helhetlige og systematiske
samfunnssikkerhetsarbeid. Skal inneholde målsettinger, strategier og
tiltak over en fireårsperiode.

1

Ny

Drift

Saneringsplan vann og avløp

Lovpålagt. Skissert i gjeldende kommuneplans samfunnsdel (s. 28).

1

Rullering

HRA / POA

Overordnet plan: Helse-,
mestrings og omsorgsplan

En overordnet plan er viktig bl.a. med bakgrunn i de store utfordringer
knyttet til demografiske og samfunnsmessige endringer i kommunen.

1

Landbrukskontoret

Landbruksplan

Lovpålagt. Landbruket er i stor endring. Det er derfor behov for å se samlet
på landbruket og deres muligheter og utfordringer.

2

Lønn /
Personal

Kompetanse– og
rekrutteringsplan

Planarbeid skissert i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel (s. 25).

1

PNU

Plan flomfarekartlegging
Dovre tettsted

Store deler av Dovre tettsted er omfattet av mulig flomfare i NVEs
aktsomhetskart. Videre utbygging forutsetter utredning av fareområder.

1

PNU

Del av arealplan: Tettstedsprosjekt Dovre sentrum

Tilrettelegging for aktivitet og forskjønning av omgivelser i Dovre tettsted.
Viktig pga nedleggelse barneskole. Inkl. bruk av bygg/annen infrastruktur.

1

PNU

Kommuneplanens samfunnsdel for Dovre 2012 -22

Lovpålagt. Foreldet – mange år siden vedtak.

1

PNU

Reguleringsplan Einbuggfeltet
boligområde

Tilrettelegging for boligtomter på kommunalt areal avsatt i
kommuneplanens arealdel.

2

Klimaplan

Lovpålagt. Klimaframskrivninger og krav fra myndighetene viser store
konsekvenser for samfunnet, inkl. Dovre dersom tiltak ikke gjennomføres.

2

Rullering tidl.
vedtatt plan

Plan for brannberedskap og
forebyggende arbeid

Forankret i Brannvernloven. Ny forskrift om organisering, bemanning og
utrustning vil legge ROS-analyse, beredskapsanalyse og forebyggende
analyse til grunn for revidert plan for brannberedskapen

1

Rullering tidl.
vedtatt plan

PNU
Beredskap
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Ny
Ny
Oppdatering
Ny
Ny
Rullering.
Vedtatt i 2012
Ny

3.2 Planer som nylig er vedtatt eller som oppdateres regelmessig
ANSVAR

PLAN

KOMMENTAR

STATUS

Beredskap

Beredskapsplan for akutt
forurensning (IUA Oppland)

Forankret i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven.

Revidert 2014

Beredskap

Overordnet beredskapsplan

Forankret i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret.

Vedtatt 2015

Beredskap

Plan for informasjon og
krisekommunikasjon

Forankret i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret.

Vedtatt 2015

Beredskap

Plan for evakuerende- og
pårørendesenter

Drift

Hovedplan vannforsyning

Lovpålagt. Planarbeid skissert i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel (s. 28)

Drift

Kommunedelplan avløp

Planarbeid skissert i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel (s. 28)

Drift

Vedlikeholdsplan bygg

Planarbeid skissert i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel (s. 29)

Drift

Vedlikeholdsplan veg

Planarbeid skissert i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel (s. 29)

Drift

Beredskapsplan for vann

Lovpålagt

Vedtatt 2009

HRA

Plan for massevaksinasjon

Temaplan. Oppdateres årlig.

Revidert 2020

Temaplan. Vurdere oppdatering i 2021.

HRA

Plan for forebygging og
håndtering av hatkriminalitet,
radikalisering og voldelig
ekstremisme, 2017-2020

HRA

Fagplan for arbeid med
psykisk helse og rus,
2019-2022

Temaplan. Rulleres hvert fjerde år. Oppdateres ved behov. (Vurdere å inkludere
ruspolitisk handlingsplan ved neste oppdatering.)

Plan for psykososiale tiltak ved
kriser, katastrofer og ulykker

Forankret i lov om helsemessig og sosial beredskap. Rulleres hvert fjerde år, mindre
oppdateringer årlig.

Plan og prosedyrer mot vold i
nære relasjoner, 2020-2024

Temaplan. Rulleres hvert fjerde år. Oppdateres ved behov.

HRA

HRA

Vedtatt 2015

Vedtatt 2017

Vedtatt 2019
Vedtatt 2020

Vedtatt 2020
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ANSVAR

PLAN

KOMMENTAR

STATUS

HRA
Oppvekst

Plan for arbeid med barn og
unge i Dovre kommune,
2019-2022

Temaplan. Rulleres hvert fjerde år. Oppdateres ved behov.

HRA
POA

Plan for habilitering og
rehabilitering

Temaplan. Skal vurdere utarbeidelse i 2021. Et felt som krever stort tverrfaglig
samarbeid – både kommunalt og opp mot spesialisthelsetjenesten.

HRA
POA

Plan for helsemessig og sosial
beredskap inkl. miljørettet
helsevern og beredskapsplan
for smittevern.

Samlet i ett planverk. Forankret i lov om helsemessig og sosial beredskap,
folkehelseloven og smittevernloven. Skal behandles politisk i 2021. Rulleres hvert
fjerde år, mindre oppdateringer årlig.

HRA
POA

Plan for smittevern i
normalsituasjonen og
tuberkuloseprogram

Oppdateres årlig. Rulleres hvert fjerde år. Oppdateres ved behov. Behandles politisk i
2021.

Kultur

Kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet

Rulleres årlig.

NAV

Handlingsplan for tiltak sosiale
tjenester

Planarbeid skissert i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel (s. 25)

Oppvekst

Plan for leseopplæringen i
skolene

Pålagt. Skal revideres.

Oppvekst

Kompetanseplan prosjekt

Plan som utarbeides som ledd i felles prosjekt

Oppvekst

Plan for psykososialt
skolemiljø

Pålagt. Barnehage, SFO og skole har fokus integrering og forebygging. PPT og
oppvekst har styrka samarbeidet gjennom felles prosjekt. Utviklinga av dette holder
fram.

Oppvekst

Dovre-modellen

Pålagt. Etter vedtak om sammenslåing av Dovre skule og Dombås skole har oppvekst
arbeidet med faglig og sosial samhandling for elever og lærere.
Dovremodellen blir innført i sin helhet fra høsten 2021.

Oppvekst

Antimobbeplan

Oppvekst

IKT-plan

Vedtatt 2020
Ny
Revidert 2020

Revidert i 2020.
Vedtatt

Under arbeid. Pandemien har vist viktigheten av digitalisering og samarbeid med IKTavdeling.
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ANSVAR

PLAN

KOMMENTAR

STATUS

Oppvekst

Matematikkplan

Under arbeid

Oppvekst

Årsplaner skole

Lovpålagt.

Oppvekst

Årsplan kulturskole

Lovpålagt. Utvikle kulturskulen som et senter for kulturaktivitet- større fleksibilitet for
å nå ut til flere brukergrupper.

Oppvekst

Årsplan bibliotek

Oppvekst

Årsplan fjellskole

Oppvekst

Årsplan for kompetanse skole

Pålagt. I sammenheng med Læreplanen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) har fagfornyinga
høy prioritet i grunnskolen, samt kompetanseheving av lærere.

Oppvekst

Beredskaps-/kriseplan

Lovpålagt

Oppvekst

Virksomhetsplan barnehagene

Pålagt

Oppvekst

Plan for overgang
barnehage/skule

Pålagt

PNU

Kommunedelplan for Dombås

Lovpålagt

Vedtatt 2009

PNU

Trafikksikkerhetsplan

Lovpålagt. Rulleres hvert fjerde år.

Vedtatt 2019

PNU

Kommuneplanens arealdel for
Dovre 2019

Lovpålagt. Gjeldene plan. Skal rulleres hvert fjerde år.

PNU
Drift

Universell utforming –
handlingsplan for tiltak

Planarbeid skissert i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel (s. 26)

RÅD

Arkivplan

Lovpålagt

RÅD

Alkoholpolitisk handlingsplan

Lovpålagt. Skal behandles politisk i mars 2021.

RÅD
ØKONOMI

Økonomiplan

Lovpålagt

Vedtatt i 2019

Vedtatt
vedtas årlig
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