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Forord
En kommuneplan er kommunens viktigste styringsverktøy og skal bestå av to deler, en samfunnsdel og en
arealdel. Grue kommune har så langt bare hatt arealdelen fra 1998. Kommunen er gjennom forskjellig
lovverk, som kommuneloven og plan- og bygningsloven, pålagt å utarbeide planer for sin virksomhet.
Med dette som bakgrunn ble det fattet et vedtak i kommunestyret den 24.11.08, i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009, at det skulle settes i gang en kommuneplanprosess. Arealdelen skulle revideres
og tilpasses de samfunnsendringene som hadde funnet sted siden den ble vedtatt i 1998. Arbeidet med
samfunnsdelen måtte bli et nybrottsarbeid.
Grue kommune har derfor siden 2009 gjennomført et bredt og inkluderende kommuneplanarbeid. Formannskapet har vært styringsgruppe for arbeidet. I tillegg har det vært etablert ei strategigruppe bestående av
rådmannens ledergruppe, tillitsvalgte og formannskap, samt flere arbeidsgrupper som har arbeidet med ulike
samfunnsområder. Grues innbyggere har vært involvert gjennom deltakelse på åpne møter og muligheter til
å komme med private forslag. Barn og unge har hatt et eget verksted på Grue barne – og ungdomsskole hvor
framtidas Grue var tema.
Med dette som bakteppe kan en si arbeidet med planen har vært et godt lagarbeid, med store muligheter for
medvirkning både fra innbyggerne, barn og ungdom, ansatte, ledelse og politikere.
Den vedtatte kommuneplan for Grue kommune for perioden 2011 – 2023 blir nå utgangspunktet for all annen
planlegging i kommunen som for eksempel kommunedelplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner.
Den vil også være styrende for kommunens økonomi og vedtatte prioriteringer (økonomiplanen og budsjett)
og avgjørende når tiltak skal gjennomføres.
Nå er vårt ønske at flest mulig av gruesokningene vil delta, som de gode lagspillere de er, når planene
iverksettes.
Grue kommune vil takke alle som har bidratt i prosessen og en spesiell takk til Cowi for verdifull bistand
i planarbeidet.
Kommunestyret 10.10.2011
Herdis Bragelien
ordfører
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1. INNLEDNING
I henhold til Plan- og bygningsloven skal kommuneplanen vurderes samlet minst en
gang hver kommunestyreperiode med sikte på å samordne den fysiske, miljømessige,
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Grue kommune har fra
tidligere ingen fullstendig kommuneplan, og vedtok den 24.11.2008 igangsetting av
arbeidet med ny kommuneplan for perioden 2011-2023. Vedtatt kommuneplan vil
danne grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
1.1 Definisjon av kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede planverktøy og skal vise en ønsket utvikling i Grue i et
langsiktig perspektiv. Den skal gi rammer for
virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk
og vern av arealer i kommunen. En samlet kommuneplan består av en langsiktig del og en kortsiktig del
(handlingsprogram). Den langsiktige delen består
igjen av en samfunnsdel og en arealdel med
tilhørende kart. Arealdelen i kommuneplanen er
juridisk bindende, mens samfunnsdelen er retningsgivende for kommunens virksomhet.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til
langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen inneholder en beskrivelse og
vurdering av alternative strategier for utviklingen
i kommunen. Samfunnsdelen er grunnlag for
kommunenes planer og virksomhet.
Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen
og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny
arealbruk som kan settes i verk. Arealdelen angir
også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved
disponering av arealene. Arealdelen med plankart
og planbestemmelser er juridisk bindende.
I henhold til kommunelovens § 44 skal det hvert år
vedtas en økonomiplan som minst skal omfatte de
fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal utledes av
en rullert kommuneplan og er en del av kommuneplanens handlingsdel.

1.2 Planprosessen

Arbeidet med ny kommuneplan startet opp høsten
2009. Forslag til planprogram ble lagt ut på offentlig
høring vinteren 2010 og ble vedtatt av formannskapet 12.04. 2010.
Det er avholdt åpne møter i flere omganger, til
sammen 10 møter; før planprogrammet ble lagt ut
på høring, under utarbeiding av samfunnsdelen og
før igangsetting av arealdelen.  Det har vært god
respons på møtene, og mange har bidratt med
verdifulle innspill til planarbeidet.
I forbindelse med utarbeidelse av arealplanen ble det
annonsert mulighet for å komme med private forslag.
Dette resulterte i 19 inkomne forslag.
Formannskapet er kommunens planutvalg og har
hatt det overordnede ansvaret for planprosjektet.
Administrativ ledergruppe bestående av rådmann,
kommunalsjefer og stabssjef/økonomisjef har vedtatt
administrativ organisering, prosess og ressursbruk.
En strategigruppe bestående av formannskapet,
administrativ ledergruppe og representanter for
ansattes organisasjoner har drøftet ulike tema underveis og gitt føringer for strategi og veivalg i planarbeidet. Planarbeidet har vært drevet av prosjektleder og to administrative plangrupper. I tillegg har
ansatte fra flere kommunale virksomheter bidratt
med sin fagkompetanse i grupper som ble opprettet
for å utarbeide samfunnsdelen. Arbeidsgruppene har
invitert inn aktuelle ressurspersoner, frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner, samt
oppnevnte råd inn i arbeidet.
For å ivareta barn og unges interesser i planprosessen, har det vært gjennomført framtidsverksted (juni 2010 -90 barn). Videre er både planprogram og kommuneplanen behandlet i barneog ungdomsrådet.
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2. VISJON OG HOVEDMÅL
Grue kommunes visjon ”Livskraftig og levende” ble skapt gjennom bred involvering av befolkning,
ansatte, politikere og administrasjon i perioden 2006 - 2007. Visjonen brukes aktivt, den preger brevark
og hjemmeside, er sentral i kommunens visuelle profil og er ledestjernen i arbeidet med å utvikle Grue.  
For å nærme oss visjonen er det overordnete målet i kommuneplanen;

en befolkning i vekst
Dette betyr at vi ønsker å øke antall innbyggere samtidig med at det skapes rom for  personlig vekst
for den enkelte.
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3. FOKUSOMRÅDER
For å realisere målet er det i kommuneplanen prioritert fire fokusområder
som det skal satses på; kultur, natur og kunnskapsbasert næringsutvikling, energi og miljø, og folkehelse. Planarbeidet skal for øvrig være preget
av kommunens kvaliteter, spesialiteter og muligheter.

Kultur. Kulturtilbud både for opplevelse og egen deltagelse er viktig for å

skape en god bokommune, og for å øke attraktiviteten for tilflytting til regionen.
Grue har et levende og aktivt kulturliv både gjennom organisasjoner, profesjonelt og som en voksende næring. Et tidsmessig kulturtilbud skal bidra til å
gi kommunen et moderne og utviklingspreget uttrykk, og profilere stedet utad.
Med den skogfinske kulturarven sitter Grue kommune på en stor kulturskatt
av internasjonal, nasjonal og regional betydning.

Natur- og kunnskapsbasert næringsutvikling.

Nærings- og samfunnsliv blir stadig mer kunnskapsbasert og kunnskapskrevende. Det er en utfordring å utnytte de mulighetene som finnes eller
skapes. Grue har store naturressurser og her finnes god kompetanse og
kunnskap innen dette feltet. Her finnes utviklingsmuligheter og et ubrukt
potensial innen foredling og videreforedling av jord – og skogbruk.
Kommunen har dessuten lang tradisjon for entreprenørskap i skolen
og partnerskap mellom skole og næringsliv.

Energi og miljø er en av de store globale utfordringene. Grue kommune
har gode forutsetninger til å bli en av de første klimanøytrale kommunene
i Norge og har satt dette som mål i vedtatt energi – og klimaplan. Energiog klimaplanen inneholder konkrete  forslag til tiltak for å nå dette målet
og å dermed bidra til å redusere miljøbelastningen.

Folkehelse som begrep handler om befolkningens evne til å klare hverdagens krav og den samlede innsatsen for å fremme god helse i befolkningen,
både sosiale, økonomiske og fysiske. Statistikk om forhold som påvirker
folkehelsa viser at Grue har utfordringer på dette område. En faktor man
vet påvirker forholdene for å forebygge sykdom og for å bedre levekårene
positivt er utdanning, økt kunnskap og deltagelse i arbeidslivet. Med mål om
å bedre folkehelsa i Grue er dette valgt som fokusområde i kommuneplanen.  
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4. UTVIKLINGSTREKK
VÅRT MÅL ER AT:

• Andelen innbyggere mellom 25 og 45 år er opprettholdt på 2010-nivå frem til 2023.
• Andel personer med fullført universitets- og høyskolenivå ligger på gjennomsnittet for Hedmark innen 2023.
• Økt andel sysselsatte med høyere utdanning

DERFOR SKAL VI:

• Drive aktivt og strategisk omdømmearbeid
• Drive og delta aktivt i arbeid som gir innbyggerrekruttering
• Fokusere på verdien og betydningen av utdanning og kompetanse i alle sammenhenger
• Stimulere til kreativitet og entreprenørskap
• Skape arenaer for samarbeid som gir økt næringsutvikling   
• Inkluderende lokalsamfunn! - Det er lov å være god  
• Barn skal ha fokus i alle sammenhenger hvor det arbeides med kultur- og identitetsbygging

4.1. Befolkningsutvikling

Kommunen har de siste 30 årene hatt en jevn nedgang i befolkningstallet med i snitt
ca. 1 prosent hvert år. En tilsvarende nedgang har også skjedd i Åsnes og Våler, mens
kommunene sør i Glåmdal har hatt stabilt folketall eller vekst. Prognosene for Grue frem til 2030
viser fortsatt nedgang med mellom 40 og 70 personer hvert år. Dette har sammenheng med
befolkningssammensettingen som fører til et netto fødselsunderskudd. En positiv befolkningsutvikling med en utjevning i befolkningssammensetningen og et netto fødselsoverskudd er den
viktigste faktoren for å kunne sikre en positiv utvikling på andre områder i samfunnet.

Befolkningssammensetning etter alder i Grue og landet for øvrig i år 2010 og 2030 (Kilde: SSB)
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Grue kommune har vært og er preget av primærnæring. Effektiviseringen i skogbruk
og jordbruk har påvirket næringslivet og befolkningsutviklingen. Endringene har ofte
berørt enkeltpersoner og har foregått over tid, slik at det ikke har fått stor oppmerksomhet. Tilgang til annet arbeid i Osloregionen har blitt en løsning, og kan ha ført
til utflytting og pendling fremfor nyskaping og omstilling lokalt. Over tid ser man at
bedrifter, arbeidsplasser og kompetanse forsvinner framfor at de videreutvikles eller
erstattes med mer tidsmessig aktivitet.
Utfordringen er å synliggjøre mulighetene som finnes
i kommunen, med god plass, rimelige leie/huspriser,
sentral beliggenhet og god infrastruktur. Det er også
viktig å  stimulere til entreprenørskap både for enkeltpersoner og organisasjoner slik at det øker omstillingsevnen og fører til arbeidsskaping lokalt.

I perioden 2000 – 2007 har Glåmdal økt antall
arbeidsplasser i privat sektor med ca. 4,5 %, mot
over 11 % for hele landet. I samme periode er
antall arbeidsplasser i offentlig sektor redusert
med ca. 2 %, mens landet for øvrig økte med
over 6 %. Antall arbeidsplasser i Glåmdal gikk
opp med litt over 2 % fra 2000 til 2007, mens
antall arbeidsplasser i Norge økte med nesten
10 % i samme periode.
Det mest markante trekket er  nedgangen i antall
industriarbeidsplasser som i perioden 2000 –
2007 sank med 904 i Glåmdal.
Forretningsmessig tjenesteyting har økt med 783
i samme periode. Slik endring, som sannsynligvis vil fortsette, krever omstillingsevne og endret
kompetanse.

Andel sysselsatte i landbruket er ca. 11,5 %
og i industri 14,8 %. Andel ansatte innen offentlig
administrasjon er ca 5,5 % og i  undervisning
ca. 6,1 %. Grue har et underskudd på arbeidsplasser på mellom 15 og 20 %

Det er hver dag stor inn og utpendling i forbindelse
med arbeid, en må derfor se arbeidsmarkedet også
utover kommunens grenser. Glåmdalsregionen har
hatt en betydelig lavere vekst i antall arbeidsplasser
enn landet for øvrig, og ligger som fjerde dårligste av
regionene på Østlandet.
I utredningen  Kompetansearbeidsplasser  – drivkraft
for vekst i hele landet (NOU 2011:3), sies det at det
avgjørende for arbeidsmarkedets attraktivitet blant
annet er fysisk og digital infrastruktur, kompetansetilgang, lokal kjøpekraft, dynamikk, omstillingsevne
og bransjebredde.

Det er et mål at andelen innbyggere mellom 25 og 45 år opprettholdes på 2010- nivå fram til 2023. Uten en
målrettet innsats kan man i 2030 vente seg at det for hver person over 67 år vil være færre enn to som er
i alderen 20 – 67 år.
For å oppnå ønsket befolkningsutvikling og sikre innflytting i den produktive aldersgruppen, er det nødvendig
med målrettet fokus. Økt tilflytting/redusert utflytting i aldersgruppen 25 til 45 år vil på sikt gi økning i barnetallet,
sikre utvikling i lokalsamfunnet, bedre kommuneøkonomien og føre oss nærmere kommunens overordnede
visjon – livskraftig og levende.
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Å øke tilflytting/redusere utflytting krever samarbeid også utover kommunens grenser.
Grue kommune ønsker å bidra positivt til regional utvikling, innen høyere utdanning, næringsutvikling
og kultur. Det skal også arbeides for å utvikle stolthet, identitet og en positiv holdning til det å lykkes.
Kunnskap og kompetanse skal anerkjenens og det er lov å være god!  

(Kilde: SSB)

4.2. Utdanningsnivå

Alderssammensetningen i befolkningen og mangel
på kompetansebedrifter er forhold som gir utslag på
utdanningsnivået.  Grue ligger lavt på utdanningsstatistikken i forhold til landet totalt, men høyest i
Glåmdalsregionen utenom Kongsvinger. Studietilbøyeligheten er høyere enn utdanningsnivået,
men de som reiser ut og tar utdanning velger i stor
grad å ta arbeid og bosette seg andre steder.
Framskrivinger fra SSB (Bjørnstad mfl. 2010) viser
at over 40 prosent av arbeidsstyrken vil ha en grad
fra universitet eller høgskole i 2030. Nesten ingen vil
ha bare grunnskoleutdanning. Det er særlig innenfor
privat tjenesteproduksjon at etterspørselen etter
høyere utdannet arbeidskraft vil komme.
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Dette betyr, gitt et ønske om å beholde 2010-nivået
for aldresgruppen 25-45 år i kommunen, at politikk
og planer må tilpasses en virkelighet hvor en stadig
større del av befolkningen har høyere utdanning og
ønsker arbeid ut fra dette. Et målrettet arbeid for å
synliggjøre Grue som en attraktiv kommune for unge
nyutdannede er en langsiktig strategi som vil skape
endring.
Et vesentlig bidrag for å heve utdanningsnivået vil
også være et målrettet og strukturert arbeid med
kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling i skolen.
I dette inngår arbeid som forebygger drop-out fra
videregående skole. Grunnskoleresultater og lavere
drop-out-tall fra videregående enn i regionen forøvrig
viser at det er potensial å bygge videre på.

Den generelle samfunnsutviklingen og spesielle
utviklingstrekk i Grue gjennom de senere år, tilsier
at de langsiktige utfordringene for å øke bosetting
og sysselsetting handler om befolkningssammensetningen, utdanningsnivå og kompetansearbeidsplasser.

4.3. Kommunens økonomi

Kommunen har gjennnomført store omstillinger de
siste årene for å få økonomien i balanse. Det er
fortsatt utfordringer i forhold til langsiktig høy gjeld,
negativ befolkningsutvikling, og reduserte overføringer og inntekter som følge av dette. Endringer
i inntektssystemet og rammevilkårene til kommunen
vil kreve store omstillinger i årene framover.
For å sikre økonomisk handlingsfrihet er det anbefalt å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Det er i
gjeldende økonomiplan innarbeidet et driftsresultat
på 1,5 prosent.

11

5. KOMMUNALE TJENESTER

VÅRT MÅL ER AT:

• Grue kommune har en kvalitativt god og tilpasset tjenesteproduksjon som imøtekommer
  framtidige utfordringer

DERFOR SKAL VI:

• Legge til rette for kompetanseheving gjennom å skape en mentalitet og en organisasjonskultur
  for utvikling, omstilling og læring
• Ha en aktiv rolle og være bidragsyter i samfunnsutviklingen regionalt og nasjonalt
• Sikre eierrollen i interkommunale selskaper i henhold til eiermeldinga   
• Bidra i interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig for samfunnsutviklingen
  og tjenesteproduksjon
• Samhandle med kommunens innbyggere, næringsliv og frivillighet
• Systematisk analysearbeid som grunnlag for kontinuerlig endring
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5.1. Utvikling av kommunale tjenester

Det er flere forhold som har betydning for utvikling av den kommunale tjenesteproduksjon i årene fremover;
endrede levekår, økte krav til tjenestetilbud, nasjonale politiske prioriteringer og globalisering. Kommunesektoren står foran betydelige utfordringer på grunn av mangel på kompetent arbeidskraft, spesielt innenfor
helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi og økte forventninger krever ny kompetanse, men gir også muligheter
for bedret kvalitet på tjenestetilbudene. De økonomiske utfordringene forutsetter at kommunen har ansatte
med kompetanse som evner å se de komplekse sammenhengene og ivaretar ansvaret for stadig tilpasning
til rammevilkårene. Utvikling av kommunale tjenester forutsetter at god og rett kompetanse er på plass til
enhver tid. Det er også av betydning at det er kultur for å dele og nyte godt av hverandres kunnskaper.
Å motivere til helhetstenkning og stimulere ansattes nysgjerrighet og kreativitet vil være  bidrag til nødvendig
endring.  
Grue ligger sentralt i Glåmdalsregionen, med nærhet til regionsenteret Kongsvinger og tilhørighet i Solør.
Dette gir mulighet for tett samarbeid både mot sør og nord. Utvikling av kommunens tjenesteproduksjon
kreve endringer på flere områder. I hovedsak må organisasjonen være beredt på kontinuerlig endring.
Et stadig kvalitetsutviklingsarbeid med fokus på kompetanseutvikling, eierskap, samarbeid med frivillig sektor,
næringsliv og andre kommuner, samt attraktivitet som arbeidsgiver vil være av avgjørende betydning i årene
fremover. Kommunen bør gjennom sin organisering være i forkant av utviklingen.
Grue kommune vil ha en aktiv rolle for å påvirke samfunnsutviklingen, både regionalt og nasjonalt. Det er
et mål at kommunens medarbeidere, på alle nivåer, forstår at kommunen som organisasjon kan være en
pådriver og ambassadør for å sikre en positiv og ønsket utvikling både i lokalsamfunnet og i Glåmdalsregionen. Kommunen har også et ansvar for å ivareta og formidle lokale tradisjoner og lokal kultur.
Det regionale samarbeidet er viktig for utviklingen av tjenesteproduksjonen i distriktet, og påvirker kommunens strategi for samarbeid med nabokommunene. Det er nødvendig å utvikle tiltak som er økonomibesparende, som skaper fagmiljøer store nok til å være attraktive og som produserer moderne og attraktive
tjenester. Innenfor noen områder kan en finne interkommunale løsninger, men også tett nettverksbygging
kan øke mulighetene for faglig ajourhold.
Frivillighet er et viktig supplement til offentlige tjenester og bidrar til å skape identitet, stedsfølelse, samhold
og fellesskap i lokalsamfunnet. Drivkraften bak frivillig innsats er ofte lyst og vilje til å drive en meningsfylt
aktivitet sammen med andre. Det er derfor viktig å finne gode tiltak som bidrar til å skape og opprettholde
engasjementet. Likeledes er godt samarbeid og god dialog med kommunenes innbyggere og næringsliv
avgjørende for å videreutvikle Gruesamfunnet.
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5.2. Oppvekst og utdanning
VÅRT MÅL ER:

• Sikre gode og trygge oppvekstvilkår som gir alle barn og unge likeverdige tilbud og muligheter for mestring
• Bidra til et variert og utviklende fritidstilbud
• Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
• Bidra til at alle barn får delta aktivt i et inkluderende fellesskap
• Bidra til at Grue Barne og ungdomsskole har positivt fokus, stolthet og samhold  
• Bidra til at alle elever oppnår grunnleggende ferdigheter og opplevelse av mestring i skolen
• Bidra til at andel ungdom fra Grue som gjennomfører videregående med fagbrev/ studiekompetanse skal
  ligge over landsgjennomsnittet

DERFOR SKAL VI:

• Skape kultur for læring, positiv atferd og samhandling gjennom å stimulere dette på alle arenaer
• Tidlig innsats sikrer tidlig og solid basiskompetanse, grunnleggende ferdigheter og positive holdninger
  for å mestre senere skole- og arbeidsliv
• Styrke barnehagen som læringsarena og inkludere barnehage som en del av opplæringsløpet
• Gjennom målrettet arbeid bidra til at elever starter og gjennomfører videregående opplæring og innehar
  grunnleggende ferdigheter og basiskompetanse for å nå egne utdanningsmål
• Utvikle et kvalitetsutviklingsprogram i skolen som fremmer læring og mestring, og som dokumenterer
  elevens kompetanse
• Videreutvikle samarbeidet med FAU ved Grue barne – og ungdomsskole   
• Sikre barn og unge reell innflytelse og medvirkning
• Samarbeide med andre kommuner og skoler i regionen for å øke kvaliteten på skoletilbudet og sikre
  overgang mellom skoler og utdanningstrinn
• Jobbe aktivt mot utdanningssystemet og samarbeide med utdanningsinstitusjonene i regionen for å utvikle
  utdanningstilbudene i tråd med lokale behov
• Videreutvikle det systematiske samarbeidet mellom tjenester rettet mot barn og barnefamilier, både
  allmennforebyggende og individrettede system
Med en hovedmålsetting om å stabilisere folketallet, er barn og unges oppvekstvilkår en sentral faktor for
å lykkes. Grue har hatt desentralisert barnehage- og skolestrukturen fram til 2009. Med ny struktur har
kommunen én skole på Kirkenær, tre barnehager, og et oppvekstsenter på Grue Finnskog.

14

Barnehage

Barnehagene er viktige for barns oppvekst, utvikling og læring.
Internasjonale undersøkelser viser at de som går i barnehage
i større grad får bedre skoleresultater enn de som ikke går i
barnehage. I så måte er barnehageplass et viktig forebyggende
tiltak for å  redusere behovet for spesialundervisning.  
Forskning viser også at barn som har gått i barnehage viser
større uavhengighet, bedre samarbeidsevner og sosial
kompetanse når de er 10-11 år enn barn som ikke har gått
i barnehage, og at spesielt barn fra vanskeligstilte hjem bedrer
sin sosiale status. Barnehagene er derfor viktig i et folkehelseperspektiv.       
Barnehagene i Grue har felles verdiplattform og sosial kompetanse er et av satsnings-områdene. Systematisk rammeplanarbeid
og arbeid med ulike fagområder ivaretar sosial integrering, utvikling,
trivsel og trygghet. Alle barnehagene bruker naturen som en viktig del
av det pedagogiske opplegget og benytter naturressursene som finnes
i lokalmiljøet. Grues barnehager er hele tiden i utvikling og vil være fleksible
ovenfor brukernes etterspørsel og behov innenfor de rammene som finnes.
Utfordringer er å sikre at barn som ikke går i barnehage gis tilgang til et
pedagogisk tilbud, å balansere mellom behov for fleksible løsninger
og kvalitet på tilbudet, og å rekruttere ansatte med pedagogisk kompetanse.

Skole

Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for
alle i en inkluderende fellesskole. Grue kommune har tatt dette på alvor
og åpnet i februar 2009 en ny barne- og ungdomsskole med plass for alle
elver i 1.-10. trinn med en avdeling på Finnskogen oppvekstsenter.
Pedagogisk plattform i BARSK-prosjektet og Skolepolitisk plattform (KS
28.06.2010) bygger på felles verdier og formulerer mål innenfor opplæringslovens rammer.  Skolens utfordring er å utvikle en enda bedre læringskultur
og bruke mulighetene som finnes i den nye organisasjonen.
Andelen barn med spesialundervisning ligger relativt høyt i Grue, og over
snittet i Hedmark og landet for øvrig. Dette er en utfordring som krever et
ekstra fokus på årsakssammenhenger, samtidig med at det jobbes forebyggende og  helhetlig for å bedre disse forholdene.
Som en del av et kvalitetsutviklingsarbeid i skolen, gjennomføres analyse
og tiltak som er systematisk, målretta og målbart. Det skal baseres på medvirkning og være innrettet mot aktørene i skolesamfunnet og integreres i den
ordinære virksomheten.

SFO

Skolefritidsordningen, SFO, er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal
være noe annet enn skole og barnehage. SFO skal være et trygt oppholdssted for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for
lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.
Elever i 1.-4. trinn har tilbud om SFO.  

I 2010 benyttet 89 % av barn 1-5 år et
barnehagetilbud. Dette tilsvarer
snittet i Hedmark og landet for øvrig.

Skolepolitisk plattform omhandler
tilpasset opplæring, foreldresamarbeid, digital kompetanse, entreprenørskap, kultur, fysisk aktivitet, sosialt
utviklingsarbeid, en flerkulturell skole,
skolefritidsordningen, kompetanse
og kvalitetssystem for skolen.

Resultater fra grunnskoleeksamen
i 2010 i Norge viser at jenter får bedre
karakterer i alle fag. I Grue scorer
jentene i 2009 bedre i norsk og
matematikk, men guttene scorer
høyest i engelsk. Grue ligger noe
under snitt for Hedmark og landet
for øvrig. Resultater fra standpunktkarakterer (alle fag) 2009 viser at
Grue ligger over snittet for Hedmark
og landet.
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Støttetjenester til barn, unge og familier

Gjennom organisering av ulike  målrettede tiltak gir Grue kommune støtte
til barn og unge og deres familier. Dette inkluderer veiledning, avlastning
og målrettede oppfølgingstiltak.
Solør barnevernstjeneste ble etablert i 2008 . Dette er et interkommunalt
samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue etter vertskommunemodellen
med Åsnes som vertskommune. Med en interkommunal tjeneste gir dette
et robust fagmiljø og kompetanse og veiledning kan deles i forhold til ulike
type saker.
Solør barnevernstjeneste deltar i det tverrfaglige samarbeidet som er etablert  
mellom ulike tjenester rettet mot barn og barnefamilier i Grue.

I Glåmdalsregionen er det videregående skoletilbud i Våler, Åsnes,
Kongsvinger og Sør-Odal. Grue
kommune er medeier i GIV (Glåmdal
interkommunale voksen- opplæring)
og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.
Frafall i videregående skole er
økende i Norge. Det samme gjelder
også i Grue. Gjennomsnittet de
tre siste årene tilsvarer snittet for
Hedmark, ca. 12 %.  Oppfølgingstjenesten oppgir at de følger opp
ca. 10 % av avgangselevene fra
Grue hvert år (ca. 7 av 70 elever).

Videregående opplæring

Grunnskolen arbeider systematisk med faget ”Utdanningsvalg”. Et samarbeid
mellom skoler og kommuner innenfor dette område bidrar til økt kvalitet, til
å sikre overgangen til videregående opplæring og forebygge drop-out.
En oppdatert og god rådgivertjeneste som synliggjør mulige tilbud om
utdanningsveier er også viktig for elever i søkefasen og vil bidra til å forebygge
drop-out. Samarbeid om en forpliktende  karriereveiledning- entreprenøskapsplan bidrar til å bygge opp elevens kompetanse og motivasjon fra tidlig
i opplæringsløpet.
I tillegg til i Fylkeskommunens oppfølgings-tjeneste er det NAV som følger
opp ungdom som ikke fullfører videregående skole. Faktorer som viser å ha
positiv effekt i dette arbeidet er i tillegg til elevens motivasjon og modning,
også tverrfaglig samarbeid, kontinuerlig og stabil oppfølging, og individuelt
tilpassede opplæringstilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser.
Grue Nav deltar i prosjektet Ung i Solør. Et strukturert samarbeid med ungdomstrinnet og de videregående skolene i Kongsvingerområdet vil kunne
være tiltak for å forebygge feilvalg og frafall fra videregående skole.
Et viktig bidrag fra kommunen og næringslivet kan være å etabelere
lærling- og praksisplasser.       

Voksenopplæring

Søkning til tilbud om voksenopplæring lå på mellom 1-5 pr. år i perioden
2008-2010, og under 10 for voksne som tar norskopplæring. Med økt bosetting av asylsøkere har dette behovet økt. Utfordringen er å ha en voksenopplæring som til enhver tid tilfredsstiller behovet, herunder praksisplasser/
språkpraksis i kommunen.
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Fritid

Kulturskolen gir et variert og godt tilbud innenfor litteratur, bilde, dans, drama
og musikk. Kulturskolens fireårige strategiplan (KS 28.06.2010) setter mål og
har spesielt fokus på kulturskolen som ressurssenter, som arena for læring
og opplevelse, og som tilbud til elever med spesielle forutsetninger.

Kulturskolen har i august 2010
ca. 110 elver i alderen 3-18 år
og med ca. 30 barn på venteliste.

Aktivitetstilbudet til barn og unge i Grue er i hovedsak basert på frivillig sektor
som til sammen gir et bredt og variert tilbud. Idrettslagene og andre frivillige
organisasjoner organiserer et høyt antall aktive barn på fritiden ved hjelp av
foreldre og ildsjeler. Sammen med kulturskolen er dette arbeidet en viktig
faktor for å fremme kommunens kulturliv og for å bidra til bedre folkehelse.
Tilgjengelighet på tilbud skal sammen med bosettingsmønsteret stå sentralt
i planleggingen av framtidas oppvekstvilkår for barn og unge. Det må også
tas hensyn til barn og unge som ikke deltar innenfor organiserte fritidstilbud,
og en utfordring blir å finne arenaer som tilrettelegges for lek, spontanitet
og variert utfoldelse.
Under framtidsverkstedet for barn og unge kom det forslag om tiltak som de
særlig ønsket seg; mulighet for å drive motorcross/motorsport med verkstedmulighet og badeland/basseng. Begge disse forslagene vil imøtekomme
behov hos unge som ikke nødvendigvis deltar i organiserte fritidsaktiviteter.  
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5.3. Helse og omsorg
VÅRT MÅL ER AT:

• Det skal være et fleksibelt og differensiert helse- og omsorgstilbud i Grue kommune

DERFOR SKAL VI:

• Sikre høy kompetanse og profesjonalitet på alle nivåer i organisasjonen
• Bruke nivåene i omsorgstrappa på riktig måte og vise respekt for innbyggernes medbestemmelsesrett,
  egenverd og livsførsel
• Tilrettelegge for at syke og eldre kan bo hjemme så lenge som mulig
• Drive langsiktig rekrutteringsarbeid for å ha tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft
• Vektlegge mestringsevne og muligheter som forebyggende tiltak i tjenesteytingen
• Arbeide aktivt med endringer i forbindelse med Samhandlingsreformen

God helse i befolkningen er en vesentlig ressurs i det daglige liv både for den enkelte og for kommunen
som helhet. Grue kommune skal yte helse- og omsorgstjenester til alle aldersgrupper og sikre at personer
som mottar denne tjenesten etter  kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine
grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.
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En hovedutfordring for Grue i planperioden vil være etterspørsel av pleie- og omsorgstjenester på bakgrunn
av et høyt antall eldre sett i forhold til Hedmark og landet forøvrig. Dette vil utfordre  prioritering av ressurser
og  rekruttering av tilstrekkelig kvalifisert personale innen pleie og omsorgssektoren.

Befolkningsprognoser for aldersgruppen fra 70 år og eldre i Grue for perioden 2010 – 2030 (kilde SSB)
Befolkningsutviklingen i planperioden viser økning i aldersgruppen 70-79 år, nedgang i aldersgruppen
80-89 år, minimal økning 90+ år. Sammenlignet med landet har Grue en betydelig større andel av
befolkningen i aldersgruppen 80+.
På bakgrunn av prognosemodeller antas 8,5 %
av gruppen over 65 år å ha utviklet demens i 2025.
I beregningene ser en tydelig økning i antall
demente i de første 3-4 årene av planperioden.
Deretter synker antallet til dagens nivå.
De senere årene har det vært en økning i nye brukergrupper. Det er flere yngre brukere med sammensatte problemstillinger knyttet til rusproblematikk og
psykiske diagnoser. Et interkommunalt prosjekt innen
rusfeltet har avdekt et påfallende høyt antall rusmisbrukere i Grue i forhold til befolkningsgrunnlaget.    
Flere personer overlever ulykker/skader eller lever
lenger med kompliserte diagnoser og får et varig
behov for pleie og omsorgstjenester. Sammen med
raskere utskriving fra sykehusene, fører dette til økte
krav til kompetanse og medisinsk oppfølging
i kommunen.
I 2009  utgjorde netto driftsutgifter pleie- og omsorg
46,3 prosent av kommunens totale netto driftsutgifter.
Av de som mottar pleie- og omsorgstjenester utgjør
andelen 0-66 år 32 prosent. Dette betyr at Grue
kommune har høy prioritering av pleie- og omsorgstjenester for de under 66 år.

Det er en stadig utfordring å tilrettelegge for en
helse- og omsorgstjeneste med mest mulig rasjonell
drift og samtidig gi en kvalitativ god nok tjeneste til
brukerne.
En ønsket utvikling er å stimulere en kultur som
støtter opp om mulighetene og det friske i mennesket,
dreie mot forebyggende arbeid og inspirere til egen
innsats. Ideen om hjelp til selvhjelp og et vidt syn på
helse skal bli mer styrende for valg og prioriteringer
i planperioden.
For å komme over fra ”overtakelse” til forebygging
og mestring, er det nødvendig med tydelige forventningsavklaringer, holdningsendringer og sterkere
fokus på den enkeltes muligheter og ressurser.
Grue bruker 64 % av samlede ressurser på
hjemmetjenester og 35 % på institusjonstilbudet.  
Institusjonsdekning for befolkningen 80+ er 9,4 %.  
Landet for øvrig har en dekning på 14,3 %.
Dette henger sammen med Grues prioritering
av omsorgsboliger som en valgt strategi.

19

I planperioden vil Samhandlingsreformen bli en viktig faktor for arbeidet mot bedre helse og omsorgetjenester
og bedre folkehelse. I reformen er det definert tre utfordringer som utgangspunkt for det arbeidet som skal
gjøres; Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester.
Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Og den tredje utfordringen er:
Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske
bæreevne.
Kommunens rolle vurderes i reformen endret til å i større grad enn i dag jobbe med forebygging og tidlig
innsats med helhetlig tenkning i behandling og oppfølging. Det pekes på at kommunene kan se helseog omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver,
og det legges opp til at større ansvar skal legges ut til kommunen og at oppgavene vil måtte løses ut fra
lokale forhold i samarbeid mellom kommuner og mellom kommune og  helseforetak.

5.4. Tjenester for teknikk og landbruk
VÅRT MÅL ER:

• Sikre god og effektiv landbruks-, arealbruks- og byggesaksbehandling i kommunen

DERFOR SKAL VI:

• Sikre nødvendig kompetanse innen landbruk, areal, plan og bygningssaker
• Følge opp eierrollen i interkommunalt samarbeid i hht eiermeldinga

Grue kommune skal bidra til en god forvaltning og bruk av arealer innenfor kommunegrensene. Kommunen
skal sikre at det utvikles gode bomiljøer og at bygg og anlegg er av god kvalitet. For å oppnå dette er det
viktig at hensynet til kvalitet, helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet og estetikk ivaretas. Dette krever ansatte
med kompetanse som kan gjennomføre gode saksprosesser og ivareta partenes interesser. Tilretteleggingen
av digitale plan- og kartdata for allment bruk samt interaktive dataprogrammers inntreden i offentlig saksbehandling vil også være med på å bidra til dette.
Grue kommunes tjenestetilbud innen vei, vann og kloakk, brannvern, renovasjon og kartdata er organisert
gjennom interkommunale selskap. Kommunens utfordring er å sikre kontinuerlig dialog med selskapene
og å sikre kommunens bestillerkompetanse.
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6. FOLKEHELSE

VÅRT MÅL ER:

• Bred innsats for bedre folkehelse
• Det skal være enkelt å leve et sunt liv i Grue, - i frisk luft, med god tilgang på sunn mat,
  gang- og sykkelstier, merkede stier, trivelige møteplasser med rom for glede
• Gang og sykkelveier skal økes i planperioden
• Grue skal ligge på Hedmarksnivå på Kommunebarometeret i 2020

DERFOR SKAL VI:

• Fremme gode levevaner, med spesielt fokus på barn og unge, gjennom å stimulere og ansvarliggjøre til
  fysisk aktivitet, god ernæring og positiv sosial aktivitet
• Tilby alle ved fyllte 14 år og 40 år legeundersøkelse, veiledning og oppfølging når det gjelder viktige
  faktorer som påvirker helsa
• Utjevne helseforskjeller og øke sysselsettingen gjennom å veilede, opplyse og tilrettelegge.
  Vårt bidrag til å redusere dette gapet er tiltak som gjør den enkelte i stand til å ta gode valg for egen helse.
• Verdsette og stimulere arbeidet til frivillige lag og foreninger.
• Tilrettelegge for endret miljøadferd med vekt på fornybar energi, kollektive trafikkløsninger og flere
  gang- og sykkelveger.
• Ha fokus på universell utforming både innen arealplanleggingen og andre felt kommunen jobber med
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6.1. Sammenhengen mellom folkehelse og levekår

Levekår sier noe om menneskers liv og kan måles
gjennom inntekt, tilknytning til arbeidslivet, helsetilstand og boforhold. Levekår handler også om
menneskers opplevelse av egen livssituasjon eller
livskvalitet. Folks helse påvirkes i stor grad av inntekt, utdanning og sosial posisjon, og bedres først
og fremst gjennom bedre levekår for alle. Allikevel
er det viktig å sette inn tilpassede tiltak for utsatte
grupper for å utjevne de sosiale helseforskjellene.
I et historisk perspektiv fremstår mange av de store
folkesykdommene som smittsomme epidemier.
De kroniske ikke-smittsomme sykdommene er
dagens epidemier. Et slik perspektiv kan være til
hjelp for å se hvilke utfordringer vi kommer til å møte,
og hvilke tiltak vi bør sette inn for å styre utviklingen
i ønsket retning. De ikke-smittsomme sykdommene
har til dels sammenheng med underliggende risikofaktorer som bruk av tobakk, alkohol, for lite fysisk
aktivitet, solingsvaner og kosthold, og kan derfor for
en stor del forebygges. Historien har vist at det er
levekårene og det miljøet vi lever i som betyr mest
for helsa. Dette er forhold som det er mulig å påvirke.

Grue og Hedmark har klare utfordringer sammenlignet med landet for øvrig på flere områder som
berører folkehelsa. Grue har utfordringer knyttet til
barnevern, sosialhjelp og utdanningsnivå. Dette er
faktorer som henger sammen også med tanke på
strategier for en omgripende og varig endring for
levekår og framtidige generasjoner. Andelen arbeidsledige under 24 år ligger under snittet for Hedmark
og landet. Når det gjelder  helsefaktorer ligger Grue
noe over Hedmark og landet når det gjelder dødlighet for både kvinner og menn i aldersgruppen 0-74
år. Samme tendens gjelder også kreftsykdom og
hjerte- og karlidelser.
Det å snu denne trenden er en hovedutfordring.
Ved å tilby helsesjekk til befolkningen knyttet til et
bestemt alderstrinn, vil det være mulig å jobbe
forebyggende og eventuelt veilede til endring
og justering av levevaner som kan gi positiv
helsegevinst.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats
for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens
helse gjennom å svekke faktorer som medfører
helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre
helse. Folkehelsearbeid er kjennetegnet ved at det
ofte krever innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, gjennom strukturelle og befolkningsrettede tiltak.
Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for
å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, forebygger sykdom, skade
og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler.
Folkehelsearbeid er også arbeid for en jevnere
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte
påvirker helsen.
Helsedirektoratet
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Kommunebarometeret
for Grue og Hedmark
Hele landet
Avfall, 2009

04 Hedmark

Lav inntekt, 2008

0423 Grue
Bare grunnskole, 2009
Arbeidsledig...-24 år, 2009

Lav fødselsvekt, 2006

Arbeidsledig...-66 år, 2009

Barnevern, 2008

Soshjelp, 2009

Høy timeinnsats...hjemme 2008

Kreftdødelig...kvinner, 2008

Sykemelding-lang, 2009

Kreftdødelig...menn, 2008

Lovbrudd, 2010
Total dødelighet...menn, 2008

Hjerte kar kvinner, 2008
Hjerte kar menn, 2008

Total dødelighet...kvinner, 2008

Kommunebarometeret, (http://nesstar.shdir.no/kommunebarometer) basert på tall tilgjengelige fra
2006 – 2010, viser noen indikasjoner med betydning i et folkehelseperspektiv.

Kommunens innsats bør rettes inn mot tjenesteområder og på arenaer der alle/ flest mulig innbyggerne i
ulike aldersgrupper er tilstede, og mot de som trenger
det mest. Dette kan påvirkes i overlevering av kommunale tjenester og der kommunen kan stimulere
frivillighet og holdningsdannelse. I Grue kommune
finnes det ca 140 frivillige lag og foreninger som gjør
en meget stor innsats som bidrar til god folkehelse.
Sist men ikke minst er det tilrettelegging av det
fysiske og sosiale miljø som sikrer folkehelseperspektivet i planarbeidet, gjennom blant annet
universell utforming.

6.2 Universell utforming

Universell utforming handler om å gi likeverdige
muligheter for alle og å bedre tilgjengeligheten for
personer med nedsatt funksjonsevne.
Dette inkluderer funksjonsnedsettelser knyttet til syn,
hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning. Produkter og omgivelser skal utformes
slik at de kan brukes av alle, uten spesielle tilpasninger
eller hjelpemidler. Krav til universell utforming er
nedfelt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og i
plan- og bygningslovens formåls-paragraf og bidrar til
bedre folkehelse
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7. NÆRINGSUTVIKLING

VÅRT MÅL ER:

• Øke antall kompetansearbeidsplasser og arbeidsplasser innen natur- og kulturbasert næring
• Nyskaping, videreutvikling av produkter og økt videreforedling av produkter fra jord- og skogbruk
• Økt bedriftsetablering og videreutviklet handel i Kirkenær sentrum
• Øke vår andel av Norges matproduksjon i planperioden

DERFOR SKAL VI:

• Bidra til aktivt samarbeid mellom grunnskole, næringsliv og utdanningsinstitusjoner
   – for å stimulere til entreprenørskap
• Arbeide aktivt for å skape/etablere nye attraktive arbeidsplasser i kommunen og regionen
• Samarbeide med næringslivet, høgskolemiljøer og staten for å bidra til etablering av flere
  kompetansearbeidsplasser
• Målbære landbrukets betydning for utvikling av kommunen
• Framstå profesjonelt i realasjon til bedriftsetablerere
• Bidra til å utvikle næringslivet gjennom god samhandling
• Etabelere gode nettverk mellom og samarbeidsareaner for næringsliv og studenter
• Bidra til økt kompetanse og kvalitet i opplevelses- og reiselivsnæringen
• Utarbeide næringsanalyse med fokus på natur- og kunnskapsbasert næringsutvikling
• Stimulere til mer lokal videreforedling av landbruksprodukter
• Ved kommunale innkjøp prioritere kortreiste løsninger - varer og tjenester basert på lokale
  råvarer og kompetanse
• Stimulere til å ha en detaljhandel med et bredest mulig mangfold av vare- og tjenestetilbud
  som tilfredsstiller etterspørselen fra befolkningen
• Det skal jobbes for at Kirkenær sentrum får en struktur som reduserer biltrafikken mest mulig,
  opprettholder Kirkenær som miljøby, og bedrer og øker tilgjengeligheten
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Et vesentlig element i en bred stedsutvikling er
utvikling av næringslivet. Arbeidsplasser og et aktivt
næringsliv er fundamentet for bosetting og velferd.  
Dette kan skje gjennom utvikling av eksisterende
virksomheter og tilrettelegging for nyetablering.
Under kommunens overordnete mål ”En befolkning
i vekst” har strategisk næringsplan 2010-2013
har som målsetting å ”Sikre utviklingen i næringslivet i Grue kommune og øke samspillet mellom
næringsliv, kommunen og aktører innen lokal
og regional næringsutvikling”.
Satsningsområdene i planen er:
• Infrastruktur og rammevilkår
• Eksisterende næringsliv, knoppskyting,
  nyetablering og entreprenørskap
• Profilering og markedsføring
I tråd med Strategisk næringsplan skal Grue
kommune bidra til å utvikle et robust og fremtidsrettet
næringsliv som vil øke kommunens attraksjon, og
generere befolkningsvekst og fremtidige inntekter for
kommunen. Utvikling av næringslivet styres av komplekse prosesser i samspill mellom lokale, nasjonale
og internasjonale forhold. Det er viktig at det tenkes
helhetlig og at de ulike aktørene trekker i samme
retning. For å få til næringsutvikling vil det være
viktig å finne sterke og svake sider ved den klyngen
eller det næringsmiljøet virksomhetene er en del av.
På denne måten kan utvikling av næringslivet bli en
viktig del av utvikling av Gruesamfunnet.
Mange arbeidstakere krysser kommunegrensene
for å arbeide i andre kommuner. Grue hadde en
daglig utpendling på ca. 15 % i 2007. Grue har
også et underskudd på arbeidsplasser, på
mellom 10 og 20 %.
Reiseliv, turisme og kulturbaserte næringer har et
potensial til å utvikle seg til et enda viktigere
næringsområde i kommunen, det samme gjelder
bearbeiding av distriktets råvarer.  
Kommunen har allerede betydelig kompetanse innen
media, grafisk og forlagsnæring, og innen bioenergi.
Økt næringsutvikling  innenfor disse områdene vil gi
muligheter for flere kompetansearbeidsplasser i
kommunen.
Grue kommunens viktigste rolle innen nærings-

utvikling er først og fremst å legge til rette for nyetableringer. Dette kan blant annet foregå gjennom
å være en pådriver for god infrastruktur og rammebetingelser, dialog med næringslivet, en velfungerende 1. linjetjeneste og at det avsettes attraktive
arealer til næringsformål. Et annet bidrag kan være
å skape arenaer for dialog og samhandling mellom
nyutdannede og næringslivet. Det vil være viktig med
et målrettet interkommunalt samarbeid for å skape et
attraktivt felles arbeidsmarked i regionen.

7.1. Reiselivsnæringen

Grue kommune har hatt en meget positiv utvikling
av reiselivsnæringen de siste 10-20 årene. Grue
framstår i dag som en godt utbygd reiselivskommune, med mange gode tilbud innen bespisning,
overnatting, kurs, konferanser og opplevelser. Her
finnes noen av landets beste spisesteder midt inne
i et spennende kultur-, kunst- og landskapsmiljø.  
Kommunens beliggenhet, med et stort marked innen
1,5-2 timers reisetid, gir muligheter for ytterligere
vekst i årene framover. Finnskogen er i så måte et
område med allsidige muligheter både innen helse,
friluft, jakt, fiske og kultur. De 5-6 største bedriftene i
kommunen besøkes av flere titusen gjester i året
og sysselsetter i dag ca. 50 personer, noe som  
medfører store synergieffekter for andre næringer.

7.2. Landbruk

Grue har et totalt areal på ca. 837.000 daa, hvorav
ca. 630.000 daa er produktiv skog (ca. 75 prosent),
ca. 64.500 daa dyrka jord og ca. 1.400 daa innmarksbeite. 11,6 prosent av sysselsatte i Grue
arbeidet i landbruket i 2008 som således er en av
hjørnesteinene i kommunens næringsliv. Det er et
stort potensial for vekst og utvikling i primærnæringen,
bl.a. muligheter for økt husdyr-, grønnsaksog bærproduksjon og fortsatt profesjonalisering i
korn- og potetproduksjon.
I 2009 ble det søkt om produksjonstilskudd på ca.
65.500 daa av til sammen 183 søkere. Fordelt på
50.100 daa til kornproduksjon, 5.500 daa til grovfòrproduksjon, 9.700 daa til potetproduksjon og
noe til grønnsak-, frukt og bærproduksjon
Grue kommune er en av landets aller største potetproduserende kommuner og en av landets 10 største
skogkommuner når det gjelder avvirkning og ligger
helt i Norgestoppen på gjennomsnittsverdi pr.
avvirket kubikk.
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Store dyrkbare områder gir god mulighet for produksjon av korn og potet av høy kvalitet som et vesentlig
bidrag til landets matproduksjon.  Det samme gjelder
produksjon av storfe og svinekjøtt. Innenfor landbruksnæringen i Grue finnes det betydelig kompetanse som bør synliggjøres for å skape synnergieffekter
i utvikling av næringen og medvirke til at nye generasjoner kan skape attraktive kompetansearbeidsplasser i landbruket.
Gjennomsnittlig årlig avvirkning i Grueskogene
i perioden 1980-2007 var ca. 158.000 m3.
Førstehåndsverdi av avvirkningen i 2008 var
ca. 61 millioner kroner.
Landbruket er av stor betydning for levende bygder,
kulturlandskap, turisme og arbeidsplasser for innbyggerne i kommunen. Kommunens planer skal underbygge dette ved å legge vekt på landbruket som
ressurs for framtidig næringsutvikling og verdiskapning i kommunen.
Grue har rike skogressurser av høy kvalitet.
Skogbruk og videreforedling av tre er en viktig
næring i distriktet, og økt bruk av tre og bioenergi er
viktig for å nå målene i energi- og klimaplanen.
Skogen er samtidig av det viktigste økosystemet vårt.

Skogsressursane må forvaltes slik at viktige miljøverdier blir tatt vare på samtidig som ressursene blir
tatt i bruk for økt aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping til nytte både lokalt og nasjonalt.

7.3. Handel, service og
tjenesteytende næring

Kirkenær som kommune- og handelssentrum
ligger attraktivt til med hensyn til adkomst fra Rv 20.
Utviklingen de senere årene har ført til en forskyving
av butikker inn i Gruetorget og gitt overskudd på
forretningslokaler i ”gata”.   
For å ivareta et levende sentrum er det viktig å legge
til rette for å opprettholde et bredt spekter av handelog  tjenesteytende næringer, gjerne lokalisert
i et miljø som gjør det attraktivt med etablering av
nye tilbud og utvikling av eksisterende.
Grue kommune skal bidra til at det legges til rette for
en langsiktig handels- og serviceprofil, og stimulere
utvikling av handelsnæringen slik at vi får et levende
sentrum med sosiale møteplasser. Dette avhenger
av et godt kollektivtilbud.

7.4. Kulturbasert næring på Finnskogen
VÅRT MÅL ER:

• Finnskogen er et attraktivt område for bosetting, etablering av næringsvirksomhet og turisme

DERFOR SKAL VI:

• Synliggjøre skogfinsk kultur i næringssatsingen
• Bidra til å realisere planene for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya
• Samarbeide med de øvrige finnskogkommunene for å utvikle Finnskogen natur- og kulturpark
• Tilrettelegge for formidling av den skogfinske kulturen
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Finnskogen har i nasjonal og regional sammenheng en særegen rolle på bakgrunn av den skogfinske
innvandringen fra Finland på 1600-tallet. Finnskogen som geografisk område strekker seg fra Klaraälvdalen i
Sverige i øst til Glommadalføret i vest, og fra Eidskog og Austmarka i sør til Trysil i nord.
I Grue er det over 50 prosent av kommunens areal som betegnes som Finnskogen og ca. 10 prosent av
befolkningen i Grue bor på Finnskogen. I 1989 ble Skogfinner sammen med fire andre grupper definert som
nasjonal minoritet. Norge ratifiserte Europarådets Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter
i 1999.
En relativ stor konsentrasjon av den skogfinsk bosetningen skjedde i Grue, i dag nærmere angitt som Grue
Finnskog. Kulturminner i form av bosetting, bygninger, musikk og runetradisjon, mat- og andre kulturtradisjoner
fra den skogfinske kulturen har overlevd og holdes i hevd på Finnskogen. Svullrya på Grue Finnskog er
sentrum for store kulturarrangement årlig som bygger på den særegne historien og tradisjonen.
Naturen på Finnskogen preges av skogkledde berg og åser, myrer, sjøer og tjern. Dette sammen med det
historiske preget skaper følelsen av mystikk og trollsk stemning, slik mange assosierer med Finnskogen som
område og merkevare. I reiselivssammenheng har Finnskogen stort potensial knyttet til ren natur, stillhet,
friluftsliv og rekreasjon, i tillegg til den historiske og kulturelle tradisjonen. Dette er kvaliteter som danner
grunnlag for næringsvirksomhet og innovasjon.
For å skape vekst og bærekraft er det nødvendig med en aktiv satsing på næringsutvikling med bakgrunn
i kvaliteter som ligger i både naturen og kulturen. Opplevelsesnæring, reiseliv og ringvirkninger av økt satsing
på fritidsbebyggelse vil kunne generere levevei for nye generasjoner.
Etableringen og utviklingen av Finnskogen Natur- og kulturpark er et viktig insitament for å lykkes med
næringslivsutvikling i dette område. Arbeidet er knyttet opp mot et nasjonalt nettverk for etablering av parker
i Norge og omfatter i denne sammenheng kommuner knyttet til Finnskogen i vår region og på svensk side
(Torsby).
Utviklingen av Norsk Skogfink Museum (etablert på Svullrya 2006) vil være sentralt i planperioden gjennom
arbeidet med å reise et nytt museumsanlegg.
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8. KULTUR, IDRETT
OG FRILUFTSLIV

VÅRT MÅL ER:

• Et mangfoldig kultur og idrettstilbud som skaper bolyst og aktivitet, og som gjør Grue kjent som en
  kulturkommune i Norge
• Etablerte kulturlandsbyer som tilbyr opplevelse og tilrettelegger for sosialt, kulturelt og
  næringsbasert mangfold  
• Videreutvikle kommunens  anerkjente og attraktivte tilbud innen idrett og friluftsliv i samarbeid med
   idrettslag og frivillige organisasjoner
• Bevare og videreutvikle kulturen knyttet til vår historie, mennesker og landskap

DERFOR SKAL VI:

• Legge til rette for et bredt samarbeid i planlegging og utvikling av tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv
• Stimulere kulturarbeidet i kommunesenteret og grendesentrene som kulturlandsbyer   
• Bidra til etableringen av nytt bad- og aktivitetssenter
• Sikre fellesarealer for rekreasjon og lek gjennom arealplanleggingen
• Med Kulturskolen som bærebjelke, stimulere og utvikle barns kulturelle utfoldelse, og for å utvikle unge
  talenter innenfor et bredt spekter av kulturuttrykk
• Bidra til etablering av aktiviteter for uorganisert ungdom  
• Tilgjengeliggjøre Norsk Skogfinsk Museum og Gruetunet Museum
• Utarbeide temakart med skiløyper, turstier, sykkelveger
• Søke om å få godkjent snøscooterløyper i Grue
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Grue kommune har en rik kulturhistorie og et aktivt
kultur- og idrettsliv som i hovedsak er basert på stort
engasjement og deltagelse i dugnad blant kommunens innbyggere. Kultur, idrett og friluftsliv bidrar til
å skape trivsel og bolyst i kommunen. Innenfor dette
området skal det finnes tilbud om egenaktivitet og et
bredt tilbud av profesjonell kultur.
Grue kommune har et ønske om å utvikle sine
grender og sentra til kulturlandsbyer. Dette bygger
på ideen om den levende landsbyen med mulighet
for sosialt fellesskap, kulturelle opplevelser, rekreasjon og helsebringende aktiviteter. Et konsept om
”Det gode liv” - der alle kan delta.  
Den skogfinske kulturarven og planer om etablering
av Norsk Skogfinsk Museum er unik i nasjonal og
internasjonal sammenheng. Dette vil bli det norske
hovedsenteret for dette kulturområde. Den skogfinske
innvandringshistorien forteller også hvordan vårt
distrikt forholdt seg til innvandring på 1600-tallet
og hvordan dette har preget distriktet og kulturen
frem til nyere tid.
De store skogs- og utmarksområder og mange vassdrag som ligger i Grue gir gode muligheter og skal
være tilgjengelig for ulike friluftsaktiviteter.
I hoveddalføret er det strandområdene langs Glåma,
flomverkene og de bygdenære skogarealene som
brukes mest til friluftsliv. Kirkenær bør knyttes til
skogområdene og Finnevegen ved turvegtiltak fra
sentrum og østover. Vinterstid er det mange, fantastisk flotte områder med oppkjørte skiløyper, og om
sommeren gode turstier og sykkelveier. Et samarbeid
mellom aktørene innenfor dette område vil kunne få
synliggjort og markedsført disse tilbudene.        
Idrettslagene og idretten bidrar til at Grues innbyggere får allsidige muligheter til fysisk aktivitet på ulike
nivå. Dette er et vesentlig bidrag til god folkehelse.
Gruehallen er et samlingspunkt som i tillegg til å gi
rom for treningsaktiviteter også er en betydningsfull  
møteplass.

Grue har flere idrettslag som gir bredde
gjennom sine tilbud, mange dyktige amatører,
flere profesjonelle kunstnere, en aktiv kulturskole
med bredde innenfor det estetiske fagområdet,
aktive husflidslag for vedlikehold og videreføring
av gamle håndverktradisjoner og mange registrerte kulturminner. Kommunen har flere innendørs og utendørs anlegg for ulike aktiviteter,
og flotte turstier i nærområdene.
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9. ENERGI OG MILJØ/KLIMA

VÅRT MÅL ER:

• Grue skal være klimanøytral innen 2030

DERFOR SKAL VI:

• Gjennomføre vedtatt energi og klimaplan
• Holde god dialog med innbyggere og næringsliv i forhold til transportbruk, avfallshåndtering,
  fornybar energi og krav til utbyggere om oppvarmingsløsninger
• Jobbe for en godt utbygd infrastruktur for varmedistribusjon for å kunne ta i bruk miljøvennlige energikilder.
• Vudere bruk av tre som bærende konstruksjon i kommunale bygg og ellers velge energieffektive
  byggeløsninger i et livssyklusperspektiv (produksjon, montering, drift og resirkulering)
Bærekraftig utvikling har et langsiktig perspektiv der hovedmålet er ”å sikre behovene til dagens generasjon
uten å sette fremtidige generasjoner i fare” (Brundtlandkommisjonen referert i NOU 2005:25).
Den globale klimautfordringen krever felles innsats fra hele samfunnet og Grue kommune vil bidra til at
nasjonale mål kan nås.
I Fylkesplanen heter det: ”Klima- og energifokus må inn i forhold til utbyggingspolitikk og transportbruk,
avfallshåndtering, fornybar energi, krav til utbyggere om oppvarmings-løsninger, dialog med innbyggere
og næringsliv m.m
En godt utbygd infrastruktur for varmedistribusjon prioriteres for å kunne ta i bruk miljøvennlige energikilder
som bioenergi, avfall, spillvarme og varmepumper i energiforsyningen.”
Kommunestyret vedtok den 21.9.2009 kommunedelplanen: Energi og klimaplan for Grue kommune.
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Det overordnede målet for energi- og
klimaarbeidet fram mot 2030 er:
I Grue kommune forventes et samlet utslipp av 43.000 tonn CO2-ekvivalenter per år innen 2030.
Ved å holde utslippene fra gjennomgangstrafikken (8.000 tonn/år) utenfor regnskapet vil de
samlede utslippene i Grue kommune være 35.000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Grue kommune
har allerede 70 prosent av kommunens bygningsmasse tilknyttet fjernvarme og den siste oljekjelen i kommunale bygg er snart borte. Videre er Grue kommune ledende på å nytte bioenergi
til stasjonær bruk i Norge. Med dette som utgangspunkt ønsker Grue kommune å akselerere
denne positive trenden slik at Grue kan bli den første klimanøytrale kommunen i Norge, dog
senest innen 2030, målt på oppnådde utslippsreduksjoner og binding av klimagasser i 2030
som følger:
15.000 tonn/år binding gjennom netto skogtilvekst som følge av Grues grovt estimerte andel
av Norges godkjente bidrag fra skog i henhold til Kyoto-protokollen.

Energi og klimaplanens Delplan 1 inneholder status og fakta om lokale energiressurser, energiproduksjon,
energibruk, klimagassutslipp og scenarier for energibruk til oppvarming. I delplan 2 er det satt opp delmål
for tiltaksgruppene; hovedprogram (klimaprogrammet), landbrukssektoren, stasjonær energibruk, fornybar
energiproduksjon, transportsektoren og karbonbinding og kvotehandel.
Det vises til energi og klimaplanen for mål, strategier og tiltak for de ulike tiltaksgruppene.
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10. SAMFUNNSSIKKERHET

VÅRT MÅL ER AT:

• Gruesamfunnet skal fungere sikkert og ha beredskap for håndtering av kriser

DERFOR SKAL VI:

• Sørge for at kommunens organisasjon har tilstrekkelig kompetanse om beredskap og samfunnssikkerhet,
  ressurser og beredskap i forhold til hendelser som kan skje

Mange aktører i samfunnet, som bedrifter, frivillige foreninger og organisasjoner, kommunen og andre
offentlige myndigheter, har som oppgave blant annet å ivareta ansattes og innbyggernes sikkerhet.
Det stilles stadig strengere krav til beredskap og å kunne håndtere uønskede hendelser.
Økt sårbarhet gjør det nødvendig å ha et vedvarende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap,
fordi endringer i samfunnet og trusselbildet skjer i stadig raskere tempo. Noen av de mest sentrale
utviklingstrekk og utfordringer er:
- klimaendringer, med brå og voldsomme værtyper, som gir ras, flom m.m.,
- økt kompleksitet og teknologiavhengighet, med sårbare systemer for strøm- og energiforsyning,
  informasjons- og kommunikasjonssystemer,
- økt mobilitet og lengre feriereiser, med smittefare og miljøutfordringer,
- økt trafikk i det moderne samfunn, med flere og alvorligere ulykker,
- hyppigere hendelser med uforutsigbare menneskelige handlinger.
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Glomma renner gjennom Grue kommune og utgjør en risiko for flomfare som krever spesielt beredskap.
Flomverkene ble forsterket og reparert etter flommen i 1995. Verkene er beregnet å ha en høyde holdbar for
”200-års flommen”.  Det er laget egen beredskapsplan for flom, i tillegg har kommunen tilsvarende oppdaterte
planer for kriseledelse, helsemessig og sosial beredskap, smittevernsplan m.fl.. Grue kommune har ajourført
sin risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med kommuneplanarbeidet.
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret ble innført 01.01.2010
og pålegger kommunene beredskapsplikt. Fylkesmannen har et koordinerende ansvar for
samfunnssikkerhet i fylket og bistand til kommunene står sentralt i dette arbeid.

11. KULTURMINNEVERN
OG KULTURLANDSKAP
VÅRT MÅL ER Å:

• Gjøre kulturminner kjent og tilgjengelige

DERFOR SKAL VI:

• Legge en plan for merking og beskrivelse av kulturminner og kulturlandskapsområder
• Bevare registrerte kulturminner og kulturlandskapsområder
• Klargjøre verne- og forvaltningsansvaret for kulturminner og kulturlandskapsområder
• Bruke kulturminner bevisst i profileringen av Grue kommune

Kulturminner er ifølge Kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturminner kan også finnes
i utmark eller under dyrket mark, til eksempel tjæremiler.
Kulturminner og kulturmiljøer representerer samfunnets felles verdier. De er unike og uerstattelige kilder til
kunnskap og opplevelser og er miljø- og samfunnsressurser som kan gi grunnlag for lokal utvikling og verdiskaping. Til eksempel er historien om Grue kirkes brann første pinsedag i 1822 hvor 113 mennesker omkom
en hendelse som kan benyttes i en slik sammenheng.   
Et viktig trekk ved Grues forhistorie er et stort antall løsfunn av oldsaker fra periodene yngre steinalder
og vikingetid. I Hedmark er det særlig i Grue, Hof og Ringsaker en har gjort mange funn som knyttes til
den første etable¬ringen av husdyrhold og jordbruk.
Det er 406 registrerte kulturminner i Grue. Dette er i hovedsak automatisk fredede kulturminner fra før
reformasjonen (1537). Kulturminner etter skogfinsk bosetting er spesielt rikholdig i vårt distrikt og utgjør en
kulturskatt av både nasjonal og nordisk interesse. 23 bygninger er registrert som kulturminner, en av disse er
automatisk fredet bygning ved Enger vestre (ca. 1500) ved Gotland på Vestsiden.
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I Norge er alle kulturminner fra før 1537 (Reformasjonen) og stående bygg fra før 1650 automatisk fredet
i henhold til Kulturminneloven. Kulturminner før 1537 kalles fornminner. I lovhierarkiet står Kulturminneloven over blant andre Plan- og bygningsloven, slik at det ved konflikt mellom disse er Kulturminnelovens
bestemmelser som gjelder.

Kulturlandskap er landskap som, i større eller mindre grad, er påvirka av mennesker. Det rene upåvirkede naturlandskap er kulturlandskapets motsetning. Av registrerte kulturlandskap er det fem slike i Grue:
Løvhaugen, Kalnæset, Tvengsberget, Hytjanstorpet og et område øst for Grøset. Hytjanstorpet er utpekt som
et av de fire mest verdifulle kulturlandskapene i Hedmark og som et område av nasjonal verdi.
Kulturlandskapet omfatter alt fra jeger- og samlerkulturers lite kulturpåvirka områder, via beitelandskap
og jordbrukslandskap til bylandskaper som nesten i sin helhet er menneskeverk. Det er vanlig å bruke
betegnelsen naturlandskap om områder der naturlige økosystemer dominerer, og kulturlandskap om
områder der økosystemene er vesentlig endret og menneskelige innslag er godt synlige.

12. NATURFORVALTNING
VÅRT MÅL ER Å:

• Ivareta de gode natur- og utmarksressursene med sitt biologiske mangfold
• Arbeide for å gjøre det mulig å kombinere den til en hver tid gjeldende rovviltpolitikk
  med bosetting og næring

DERFOR SKAL VI:

• Ha en helhetlig tenking i forhold til utbygging og nedbygging av grøntområder
• Utøve bærekraftig forvaltning av våre jaktbare viltbestander
• Utvikle reiseliv/ turisme på naturens egne premisser
• Gjennom politisk påvirkning på alle nivå – sette konkrete krav for å få ned ”rovdyrtrykket”
  i vårt område, spesielt for ynglende ulvepar
Norge har forpliktet seg til å utarbeide strategier for bevaring av biologisk mangfold, også lokalt. Norge har
i overkant av 3000 arter på sin nasjonale rødliste (nær en fjerdedel av de kartlagte artene). Kommunene
har derfor et spesielt ansvar som forvaltere av egne arealer. Grue kommune har et spesielt verneansvar for
fuglen Hortulan.
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Naturmangfoldloven som skal sikre at naturen tas
vare på gjennom bærekraftig bruk og vern, trådte
i kraft 1. juli 2009. Den desidert største trussel mot
naturens mangfold er nedbygging av arealer.
Forurensning, overhøsting, fremmede arter og klimaendringer er også en trussel mot naturmangfoldet.
I Grue er det utført flere registreringer som
berører utmarka: Naturtypekartlegging (2005),
Viltkartlegging (1999), Miljøregistrering i skog
(2000-2010), Kulturminneregistrering, Vassdragskartlegging (NVE) m.m. For å ivareta et
biologisk mangfold og vern om kulturminner,
utmark og vassdrag er en i saksbehandling
og planlegging forpliktet til å forholde seg til de
ulike registreringer.
Seks områder i Grue er fredet etter naturvernloven:
Gardsjøen (våtmark), Rønåsmyra (våtmark/ myr),
Rotnedalen (kvartærgeologi), Malisjæra, Vålberget,
Vestre Lukashaugen og Bornoberget
(barskog). Ansvar for forvaltningen av disse
områdene er tillagt Fylkesmannen. I planarbeidet er
kommunen blitt påminnet forekomsten av Kullblende
ved Bjørkåsen.
Utmarksutnyttelsen med tanke på jakt, fiske o.a. er
godt organisert og tilrettelagt gjennom grunneier-/
utmarkslag på det meste av arealet.
Utmarka i Grue er på om lag 700.000 daa,
i privat og offentlig eie. 583.000 daa er
fordelt på private grunneiere. Staten eier ca.
72.000 daa og Grue kommune ca. 45.000 daa.

12.1. Vassdrag

Grue har tre vassdrag; Glomma, Røgden og Rotna.
Alle sjøer og vatn i kommunen drenerer til et av
disse. EU`s vanndirektiv legger klare føringer for
hvordan vi skal forvalte våre vassdrag i framtida.  
Hovedformålet med direktivet er å beskytte, og om
nødvendig forbedre tilstanden i ferskvann og grunnvann, samt sikre bærekraftig bruk av vannforekomstene. Våre grensevassdrag, Røgden og Rotna, ble
sammen med bl.a. Trysilvassdraget med på
del 1 av forvaltningsplanen for vannregionen
Glomma. Arbeidet med del 2 er igangsatt.

Langs vassdrag er intakte og frodige kantsoner viktig
for å ta vare på dyre- og plantelivet både i vann og
på land. Samtidig vil kantsonene redusere forurensningstilførslende fra omkringliggende arealer og
redusere faren for erosjon langs vassdragene.

12.2. Rovviltforvaltning

Dagens forvaltning av våre store rovviltarter bygger
på St.meld nr.15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
og ”Forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark”. Miljøverndepartementet er overordnet myndighet for all viltforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning har ansvar
for rovviltforvaltningen på nasjonalt nivå.
I følge ”Forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark” hører
Grue kommune til et generelt viktig område for
å kunne nå bestandsmålene for rovvilt. Bjørn er gitt
et sterkt vern i grensetraktene. For ynglende ulv er
det fastsatt et eget forvaltningsområde, og Grue er
i sin helhet innenfor dette området. Terskelen for å
iversette skadefelling i området er svært høy.
Rovdyrbestandene medfører økt skepsis til bruk av
utmarka, redusert aktivitet og  begrensninger
i bruken av beiteressursene for småfenæringene
i utmarka øst for Glomma. Dette fører usikre driftsforhold og avvikling av  dyrehold, og kulturlandskapet,
som tidligere var beitemark, gror igjen. Det blir behov
for mer mekanisk skjøtsel, det biologiske mangfoldet
blir mindre og rødlistearter blir utrydningstrua som
følge av at beitedyra blir borte. For deler av lokalbefolkningen medfører dagens rovviltpolitikk redusert
livskvalitet. Som en konsekvens av dagens rovviltpolitikk skal kommunen arbeide aktivt for å kompensere
for tapt livskvalitet og livsgrunnlag.
I kjølvannet av St.meld nr.15 ble det opprettet
forvaltningsregioner for rovvilt, som styres av
hver sin politisk valgte rovviltnemnd.
Hedmark er region nr. 5.
Fylkesmannen er sekretariat for rovviltnemnda,
i tillegg til å ha en rådgivende funksjon.
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13. SAMFERDSEL

VÅRT MÅL ER Å:

• Ha trygge gang- og sykkelveier mellom barnehage, skole, forretning, offentlige tjenester og til nærområdene
• Øke antall gående og syklende i kommunen
• Ha kommunale veger som er rustet opp slik at de tilfredsstiller dagens krav    
• Ha fullt utbygd bredbånd
• Bedre transporttilbudet for grendene
• Redusere tungtransporten i sentrum

DERFOR SKAL VI:

• Delta aktivt i regionalt arbeid for bedret kollektivtilbud med firefelts Rv 2, innen 2015,
  togtilbud Kongsvinger-Oslo på under en time, med avgang hver time fra 2012, og opprusting
  og breddeutvidelse av Rv 20 i planperioden
• Bidra til å utvikle et kollektivtilbud som forsterker forbindelsen mellom øst og vestsiden  
• Bygge ut kommunale gang- og sykkelveger
• Være pådriver for utbygging av gang- og sykkelveger langs Rv 20 med sammenhengende forbindelse
  mellom Grinder og Namnå, og langs fylkesveger
• Forsterke dialogen med fylkeskommunen, Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB og busselskapene m.fl.
• Arbeide aktivt for å forbedre kollektivtilbudet – spesielt langs fv. 210, i grendene og til Finnskogen
  og vurdere mulighet for bestillingsskyss
• Fokusere på ”Skandinavia-krysset” i Kongsvinger for å styrke kommunikasjonene øst-vest og nord-syd
• Jobbe for en ferdigstillelse av Fv 404 fra Skaslien til Solør Bioenergi i neste planperiode (2014-2017)
• Bidra til forsering av ny Sandstad bru i planperioden (2011-2023)
• Arbeide aktivt for å full tele- og bredbåndsforbindelse i alle bebygde områder av kommunen  

Samferdsel omfatter transport av gods, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt.  
Til samferdselssektoren hører planlegging, utvikling, forvaltning og drift av veg, bane, havner, fyr,
radiomaster, telefonlinjer, bredbånd m.v. For å få til et godt samferdselstilbud kreves blant annet en god
infrastruktur i form av gode veger, jernbane og et godt utbygd og organisert transport- og informasjonssystem.
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”Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013” og ”Nasjonal
Transportplan, handlingsprogram 2010-2019” som begge ble

vedtatt høsten 2009, inneholder prioriteringer over hva som skal bygges ut i planperioden.
I Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013 er det vedtatt å avsette 5 mill. kroner som
et oppstartbeløp i 2013 til omkjøringsveg fra Skaslien til Solør Bioenergi, dersom det
oppnås enighet om et spleiselag mellom fylkeskommunen, Jernbaneverket, kommunen
og næringsdrivende.  
I motsatt fall utsettes prosjektet.  Fullfinansiering og utbygging kan forhåpentligvis skje
i neste fireårsperiode. I tillegg er det vedtatt å avsette 5 mill. kroner i 2010 til bygging av
undergang under Fv 201 og gang- og sykkelvegen mellom Meierivegen til skoleområdet.  
Planlegges ferdig i 2011.
Det er også avsatt 3 mill. kroner til enkel utbedring og fast dekke på Fv 404 Grøset (syd)
– Ingelsrud og 2 mill. kroner til rasteplass ved Skasen.

Rapporten ”Utvikling av Røros- og Solørbanen” ble laget etter ønske
fra Jernbaneforum Røros- og Solørbanen i 2009. Hensikten med dette er å legge
grunnlaget for en langsiktig utvikling, som å
- forbedre transportkorridoren Trøndelag – Sør-Norge – Utlandet
- sørge for nødvendig avlastning av infrastrukturen i Oslo-området
- skape økt vekst og utvikling i de berørte områdene
- bedre miljøet både nasjonalt og internasjonalt
  og bidra til at
- transport blir mer miljøvennlig
- godstransport overføres fra veg til jernbane
- antall trafikkulykker reduseres
- distriktene utvikles positivt
Elektrifisering m/tilhørende investeringer på strekningen Hamar-Røros-Støren og Kongsvinger-Elverum vil koste 3.500 mill. kroner. Da blir godstrafikken rimeligere og volumet
kan økes betraktelig. Persontrafikk på Solørbanen ligger i beste fall langt fram i tid.
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I tråd med Fylkesplanen er det fokus på at man skal øke den kollektive transportandelen.
Et mål for samferdselspolitikken er å bedre infrastrukturen innen samferdsel slik at Grues næringsliv
og befolkning får tilgang til markeder og destinasjoner i regionsenteret Kongsvinger, Gardermoen, Osloområdet og Europa raskere enn i dag. Dette vil være et bidrag til å utvikle arbeidsmarkedet, tiltrekke
kommunen kompetansearbeidsplasser og  øke Grues attraktivitet som bokommune.
I Grue er det også viktig, i et folkehelse og miljøperspektiv, med fortsatt utbygging av gang- og sykkelveger,
både langs Rv 20 og andre steder i kommunen. Ansvaret for å prioritere og finansiere investering og drift av
disse samferdselstiltakene ligger imidlertid hos fylkeskommunale og statlige myndigheter.
Vedlikehold og investering på veg har hatt lav
Grue har 110 km kommunal veg og gangprioritering de senere år.  Det er derfor et mål at de
og sykkelveg, som er dobbelt så mye veg pr.
kommunale vegene rustes opp for å tilfredsstille
innbygger som gjennomsnittet i Hedmark.
dagens krav fra befolkningen, landbruket og øvrig
Grue bruker bare 2/3 av gjennomsnittet til
næringsliv. Både når det gjelder riks-, fylkes- eller
vedlikehold. Det er fast dekke på 5 % vegene,
kommunale veger vil kommunen ta sin del av
mens gjennomsnittet i Hedmark er 28%.
ansvaret for reguleringsplaner og grunnerverv.
Det er stor andel tungtrafikk som daglig kjører
gjennom kommunen. For å bedre rast- og hvileforholdene for disse sjåførene foreslås å etablere en trailerrasteplass ved Shell på Namnå.
Et slik tiltak vil bidra til økt trafikksikkerhet langs veiene.

Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken i Grue og Solør er basert på busstransport.  Solørbanen transporterer nå bare gods.
Buss-tilbudet nord - syd er godt, med buss mellom Elverum og Kongsvinger på begge kanter hver time.
Det må være et mål at busstilbudet østover og vestover fra Kirkenær forsterkes og at busstilbudet opprettholdes i skoleferien. Dette kan organiseres som bestillingstransport.
Jernbanestasjonen er i dag sentral for buss og taxi. Beliggenheten er godt plassert midt i handelssentrum.
Det savnes fysisk tilrettelegging for busser som betjener funksjonshemmede.

Myke trafikanter og trafikksikkerhet

For å få flere til å gå og sykle må det sikres gode og trafikksikre løsninger for myke trafikanter. Det er viktig
med et mest mulig sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrumsområdene og mellom viktige
målpunkt. Riksveg 20 gjennom Kirkenær er rustet opp, og forholdene for de myke trafikantene er blitt bedre
enn tidligere.
Det er vedtatt en trafikksikkerhetsplan for Grue. Av fysiske tiltak er gang- og sykkelveger de mest sentrale.
En av de viktigste strekningene kommunen er opptatt av å få bygget, er en sammenhengende gangog sykkelveg fra Grinder, gjennom Kirkenær og til Namnå.
Det pågår planlegging av ny veg øst for Kirkenær sentrum. Den nye vegen er tenkt å gå fra Rv 20 nord for
Skaslien Gjestgiveri, videre over jernbanen og øst for industriområdet ned til Fv 404.

38

14. LANGSIKTIG
AREALSTRATEGI
VÅRT MÅL ER:

• En bærekraftig arealforvaltning hvor det kan benyttes fornybar energi der det ligger til rette for det
• Bevare natur- og miljøverdiene i kommunen
• Et godt kollektivtransporttilbud
• Utnytte den store mengden fjernvarme og prosessvarme som finnes på industriområdet på Kirkenær

DERFOR SKAL VI:

• Bevare verdifulle områder, sjø og vassdragsnære arealer og friluftsområder
• Arbeide aktivt for å utnytte den store produksjonen av fjernvarme og prosessvarme som finnes
   i industriområdet på Kirkenær, bl.a. til å lokalisere nye virksomheter til området
• Forvalte og utvikle kulturlandskap, skog og vassdrag slik at det biologiske mangfoldet ivaretas
• Sikre god kollektivdekning mellom boligområder og tjenestetilbud
• Planlegge slik at ny bebyggelse fortrinnsvis konsentreres i eksisterende tettsteder med kort
  avstand til sentrum og sentrale funksjoner.
• Sette av tilstrekkelig med arealer til ute-, oppholds- og lekeaktiviteter for barn og unge
• Ha fokus på folkehelse i areralplanleggingen
• Vektlegge universell utforming i all planlegging
Bærekraftig utvikling har et langsiktig perspektiv der hovedmålet
er ”å sikre behovene til dagens generasjon uten å sette fremtidige
generasjoner i fare”. Grue kommune skal søke å forene ønsket
om å bevare natur- og miljøverdiene med behovet for bruk
og utbygging til gavn for den enkelte og samfunnet. Dette krever
en helhetlig utvikling hvor det skal tas mange hensyn og langsiktige valg, bl.a. i forhold til samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse,
miljø, vernebehov, trygghet, transport, helse og regional utvikling.
Det overordnede målet i den vedtatte Klima- og energiplanen er
at kommunen skal ha en bærekraftig utvikling og arbeide for
å redusere klimautslippene vesentlig, noe som også er førende
i fylkesplanen for Hedmark. Dette innebærer at kommunen skal
arbeide aktivt for å redusere klimautslippene og bedre miljøet.
Alle kommunens virksomheter skal ta hensyn til klimautfordringene i planlegging og utførelse av sine oppgaver.
Grue kommunes største utfordring er å opprettholde og øke
befolkningstallet samt skape nye og flere arbeidsplasser.
For å kunne nå disse målene er det viktig at kommunen
presenterer attraktive bolig-, fritids- og næringsarealer.  
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14.1. Arealforvaltning

I arealforvaltningen skal det i følge Rikspolitiske
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging legges særlig vekt på god samordning av
planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet. Dette for å ivareta behovet for en mest
mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og for
å begrense transportbehovet. Herunder bør det planlegges ut fra å finne løsninger som gir korte avstander til daglige gjøremål, effektiv samordning mellom
ulike transportmåter og effektiv offentlig tjenesteyting.
Dette taler for at kommunen bør legge vekt på
å tilrettelegge for vekst i kommunesenteret.
Det aller meste av industrivirksomheten i Grue ligger
på industriområdet like øst for Kirkenær. Her er det
investert milliarder av kroner i infrastruktur og bygg.  
I det samme området har Solør Bioenergi utviklet seg
til å bli et av landets største og mest moderne produsenter av bioenergi, bla. fjernvarme. Dette området
ligger nær Rv 20 og Fv 201 og det pågår arbeid med
reguleringsplan for hele området. En videre utvikling
av dette området nordover er svært viktig og avgjørende for utviklingen av næringslivet i kommunen.  
Her er det så store samfunnsmessige interesser at
utbyggingshensyn må tillegges størst vekt. Som et
bidrag til dette har Grue kommune bl.a. foreslått
å tilbakeføre en del av et større industriområde
lenger syd fra industri til dyrket mark.
Det planlegges dessuten å dyrke opp et nytt område
på over 300 da i Grue kommune.
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I planleggingen er det et mål å i størst mulig grad
unngå omdisponering av store, sammenhengende
arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet.
Det skal unngås nedbygging av vernede områder,
andre særlig verdifulle naturområder inkludert særlig verdifulle kulturlandskap, sjø og vassdragsnære
arealer, friluftsområder, områder som er spesielt
verdifulle for vilt og planter, verdifulle kulturmiljøer
og kulturminner. Bygging innenfor 100- metersgrensen til vassdrag skal bare skje unntaksvis, og skal
være særs godt begrunnet eller hjemlet i reguleringsplan. I tilfeller hvor vesentlige samfunnsmessige
interesser tilsier det, kan utbyggingshensyn tillegges
større vekt enn vern.
En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig
ved å konsentrere utbyggingen i allerede utbygde
områder. Dette vil øke tilgjengeligheten til områdene
og redusere transportbehovet.  Det bør tilstrebes
klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder.
For å opprettholde levende bygder kan det tillates
noe spredt utbygging dersom en slik utbygging er
tilknyttet infrastruktur og annen bebyggelse, og ikke
kommer i konflikt med viktige verneinteresser.
For å møte miljøutfordringene er det ønskelig å øke
den kollektive transportandelen. Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette
for det. Universell utforming skal tillegges vekt
i planleggingen.

14.2. Bosettingsmønster og stedsutvikling
VÅRT MÅL ER Å:

• Styrke livskvalitet og trivsel
• Ta vare på lokal arkitektur og byggeskikk
• Opprettholde eksisterende tettstedsstruktur

DERFOR SKAL VI:

• Tilrettelegge for fleksibel arealbruk og fortetting som gir liv til sentrum i både Kirkenær og grendene
• Ha en bevisst arealdisponering i grendesentrene slik at disse får et kulturlandsbypreg
• Legge ”Visuell veileder for Kirkenær sentrum” til grunn for videre planlegging  
• Utarbeide plan for fremtidig utvikling av Kirkenær og grendene
• Drøfte boplikt på Svullrya

Befolkningen i Grue kommune fordeler seg i fire
grender og kommunesenteret Kirkenær. Pr. januar
2011 bor det i Kirkenær 1556 personer,  901 på Vestsiden, 1164 på Grinder/Tjura, 941 på Namnå, 453
på Grue Finnskog og 59 på Nesskogen. Omlegging
av barnehage- og skolestrukturen kan få innvirkning
på bosettingsmønsteret. For å styrke Kirkenær som
kommunesenter og samtidig bevare levende grender
må vi gjøre bevisste valg i forhold til utviklingsretning.
Det er tidligere utarbeidet stedsanalyse og visuell
veileder for Kirkenær samt en byggeskikkveileder for
Grue. Dette materialet skal brukes for å styre den
langsiktige utviklingen i ønsket retning. Det skal
legges opp til sterkere styring med byggeskikken,
særlig i sentrumsbebyggelse og i forbindelse med
gårdstun. Bebyggelse for næringsutvikling i landbruket skal styres innenfor den bygningsmessige rammen som område- og tunkarakter setter. Historisk
bebyggelse skal vurderes i forhold til vern.
Spredt boligbygging er et virkemiddel for å opprettholde bygdestrukturen og befolkningen i deler av
kommunen. Mange av Grues innbyggere er opptatt
av tilhørighet og ønsker å bosette seg i bygdene
de kommer fra, med god tilgang til natur- og friluftsområder. Ved å tillate spredt boligbygging gir planen
større valgmuligheter i forhold til bomiljø og bokvaliteter.
Kommunesenteret Kirkenær og grendene skal
videreutvikles med  en klar avgrensning av tettstedet,
dominert av tett/lav bebyggelse og grøntområder.

Det skal bygges videre på eksisterende stedskarakter. Utviklingen av Kirkenær tettsted foregår primært
innenfor det som i forrige planperiode ble planlagt
med ny riksvei mot vest og omkjøringsveien mot øst.
Boligfeltet i Bergsiden som ble bebygd på 80-tallet er
en del av Kirkenær og  ble utbygget for å unngå å ta
landbruksjord til boligformål.
Det er et ønske om å utvikle Kirkenær og grendene
Tjura, Svullrya, Grinder, Refset og Namnå til kulturlansdsbyer som med naturlig avgrensing inneholder
varierte bomiljøer, sosiale arenaer, kulturarenaer,
smånæring og gode muligheter til positive, helsebringende opplevelser.

Boliger. Det er tilrettelagt for mange boliger

og store arealreserver til boligformål. Dette ønskes
fordi  kommunen må ha et allsidig tilbud for at flest
mulig skal velge vår kommune. På Grinder og på
Namnå er det barnehager. På Namnå er det forretninger. Grinder ligger i kort avstand til regionsenteret
Kongsvinger dit mange pendler. Det samme kan
uttales om Namnå som har kort avstand til Åsnes.
Denne handlefriheten mener vi kan generere at
grendene kan vitaliseres og gi positiv synergieffekt.

Industri; Forslag til arealer for industrien er

legitimt selv om vi ser at noe av det kommer i konflikt
med jordvernet. Det nye arealet på Kirkenær innenfor ny fylkesveg er et resultat av ekspansjon for/av
eksisterende miljøvennlig industri samt ønske om tilgjengelige arealer for mulige framtidige interessenter.
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LNF-områder

Store ubenyttede industri- og bolig arealer er tilbakeført til landbruk. Vi ser at dette må gjenspeiles ytterligere i arealdelen ved at ambisjonsnivået senkes noe.

Kirkenær

Kirkenær skal ha et livskraftig sentrum med en
blanding av boliger, handel, offentlige tjenester
og kulturtilbud. Deler av sentrum kan ha høy arealutnyttelse. Handelsfunksjoner skal fortrinnsvis lokaliseres i handlegata og tilliggende sidegater. For å
ha et levende og hyggelig handelsområde, skal bebyggelse med næringsarealer i 1. etasje henvende
seg til gata. Det er også viktig at sentrum har gode
møteplasser og parkområder tilrettelagt for lek og
opphold for forskjellige aldersgrupper.
Når det gjelder boliger i sentrum, er det naturlig
å beholde eksisterende bostruktur med leiligheter
i forretningenes 2. etasje, og i tillegg satse på nye
leilighetsbygg. Leilighetsbygg må gis en utforming
og volum som passer til ønsket stedskarakter og
byggeskikk. Boligområdene i utkanten av handelssentrum i Kirkenær er preget av eneboliger, noe som
er ønskelig å videreføre.

Kirkenær er godt etablert som kollektivknutepunkt,
men det savnes bedre tilrettelegging for personer
med nedsatt funksjonsevne.

Grendene

I grendene må særpreget tas vare på, og det må
spesielt stimuleres til å bygge nye boliger.
Ny utbygging skal konsentreres til de etablerte
grendesentrene for å styrke disse. Der det er ledige
arealer i sentrum, bør det satses på fortetting framfor
å starte utbygging av nye områder. Det bør fortsatt
tilrettelegges for en blanding av næring og bolig
i grendesentrene.
Svullrya har flere offentlige funksjoner og andre tilbud
enn de andre grendene. Kommunen vil bidra til
å opprettholde dette. Det er dessverre erfaring med
at mange bruker bolig som fritidsbolig, noe som på
sikt kan  medføre at Svullrya mister sitt levende preg.
For å motvirke dette bør det diskuteres å innføre
boplikt i hele eller deler av området.

14.3. Boligbygging
VÅRT MÅL ER :

• Attraktiv boligstruktur og boområder  

DERFOR SKAL VI:

• Tilrettelegge for og markedsføre et variert tilbud av tomter, boliger og bomiljø
• Styrke dialog mellom kommune og grunneier
• Legges til rette for mange nye boliger i planperioden 2011-2023. Det er ønskelig at noe av dette
  er spredt boligbygging
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Boligbyggingen de senere årene har vært vesentlig lavere enn det tidligere kommuneplan la opp til.
Tabellen nedenfor viser antallet nye boliger de 10 siste årene (1998-2009).
Byggeområde		
B3
B8
SUM
SB3
SB4
SB8
SUM
LNF-område

Antall		
24
14
38
2
1
1
4
25

Sted
Kirkenær nord
Kirkenær vest
Opåsvegen
Svullrya vest
Hukusjøen
Hele kommunen

Kommuneplanen legger til rette for en offensiv satsing på boligbygging. Det er ønskelig at fremtidig boligbygging primært skjer i tilknytning til sentrumsområder. For å gjøre kommunen attraktiv for nye innbyggere,
bør  kommunen tilby boområder med ulike kvaliteter. Kommunen vil derfor videreføre prinsippet med spredt
boligbygging utenfor sentrumsområdene i enkelte områder hvor det allerede er noe bebyggelse. Det har vært
liten byggeaktivitet de siste årene, og det kan skyldes mangel på byggeklare tomter bl.a. på Kirkenær.
Ved å åpne opp for et større volum med mer varierte boligområder, er det håp om at aktiviteten kan øke.
Målsetningen er å øke innbyggertallet.

14.4. Næringsutbygging
VÅRT MÅL ER :

• Framtidsretta næringsstruktur med fokus på nettverk og klyngedannelse

DERFOR SKAL VI:

• Tilrettelegge for og markedsføre et variert tilbud av næringstomter og næringsarealer
• Legge til rette for og stimulere til forretningsdrift (handel) i eksisterende lokaler i sentrum/grendesentrene
• Lokalisere transportkrevende og forurensende næring i nærheten av overordnet vegnett
• Benytte tilgjengelig areal som strategisk verktøy for næringsutvikling

Grue kommune har i dag store arealer som brukes til næring og industri. Flere av områdene ligger i nærheten
av sentrumsområder og boliger. For å være en attraktiv næringskommune, bør kommunen kunne tilby
næringsarealer med ulike kvaliteter og beliggenhet. Det har derfor vært en relativt stor arealreserve på
nærmere 500 dekar også i forrige planperiode. En utvidelse innenfor omkjøringsveien mot øst vil være en
viderutvikling av denne strategien. Generelt bør nye næringsområder ligge i nærheten av eksisterende
næringsområder med kort avstand til offentlig veg, vann og avløp samt ha miljø- og klimavennlig energi.
Det er også viktig å finne god lokalisering for ulike typer næring som kan ha gjensidig nytte av hverandre.
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Næringsvirksomhet som genererer mye trafikk, støy, lukt ol bør lokaliseres nær overordnet vegnett og mer
perifert i forhold til sentrums- og boområder. Utvidelse av industrivirksomhet må skje i tilknytning til eksisterende industri for å få utnyttet eksisterende infrastuktur. Nytt område øst for industriområde i Kirkenær,
ca. 110 dekar, er forslått tilrettelagt for ny næringsvirksomhet. Dette område skal ha god utnyttelsesgrad til
næring som ikke er sterkt forurensende eller medfører støy. Området inngår i en prosess med detaljregulering.
Annen næring kan lokaliseres innenfor/inntil sentrumsområder. For Kirkenær er det viktig at eksisterende
handelsstruktur med butikker langs Solørvegen (Rv20) og Stasjonsvegen opprettholdes og styrkes.

14.5. Fritidsbebyggelse
VÅRT MÅL ER :

• Øke kommunens attraktivitet som hytte – og fritidskommune
• Helhetlig politikk for fritidsbebyggelse som gir økt interesse for kommunens kvaliteter

DERFOR SKAL VI:

• Konsentrere fritidsbebyggelse til allerede regulerte områder og vurdere noen nye områder for
  konsentrert hyttebebyggelse
• Tilrettelegge for noe spredt hyttebygging innenfor gitte rammer
• Bidra til å utvikle hyttefeltene med en infrastruktur basert på fornybar energi
• Sørge for at infrastruktur er på plass før utbygging av fritidsboliger igangsettes
• Medvirke til samarbeid mellom utbyggere i samme område

Det er regulert områder for fritidsbebyggelse
i Skasberget, ved Skasen, ved Rotbergsjøen
og Kjerkesjøen med igangsatt utbygging.
Når det gjelder fritidsbebyggelse i Vestmarka er
Plan for Vestmarka foreløpig ikke avklart.

Det er bygget ca. 85 hytter (søkt byggetillatelse)
fra 1999-2009.
Av dette er 55 i perioden 2006-2009.

Grue kommune ønsker å fremstå som en attraktiv kommune for utøvelse av friluftsliv, og ønsker økt bygging
av fritidsboliger. Det har vært økning i fritidsutbygging de siste årene og kommunen ønsker derfor å legge til
rette for fritidsbebyggelse både i og utenfor regulerte områder. Det legges til rette for en økning i arealreserven
til fritidsbebyggelse.
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14.6. Områder for landbruk, natur- og friluftsliv
VÅRT MÅL ER :

• Økt bruk av frilufts- og utmarksområder ved å bedre tilgjengeligheten
• En bedre utnyttelse av arealene i jord- og skogbruket

DERFOR SKAL VI:

• Sikre beiterett og fri ferdsel for allmennheten
• Tilrettelegge for opplevelser i naturen
• Tilbakeføre ubenyttede industri- og boligarealer til landbruksarealer
• Arbeide for at mest mulig av den dyrkbare jorda skal brukes til matproduksjon

Kommunen har mange områder med forholdsvis uberørt utmark som skal tas vare på. Det skal legges til rette
for at disse områdene kan brukes både til bærplukking, fiske, jakt og turgåing. Motorisert ferdsel skal unngås
eller samles på begrensede områder eller til spesielle tidspunkt. Der forholdene ligger til rette for det skal det
ordnes slik at også bevegelseshemmede kan bruke utmarka.
Tidligere avsatte arealer til spredt bebyggelse og boligfelt som ikke er brukt til formålet kan tilbakeføres til
landbruksformål. Må dyrket mark tas i bruk til andre formål skal det være høy utnyttelse av arealet, og andre
løsninger må være prøvd først. Det skal arbeides for bedre utnyttelse av arealene i jord- og skogbruket,
og det skal stimuleres til mer lokal videreforedling av landbruksprodukter.

14.7. Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler mellom kommunen og private aktører kan være et viktig verktøy for utbygging
i kommunen. En avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som
har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.
Gjennom en utbyggingsavtale kan kommunen som plan- og bygningsmyndighet stille betingelser til
utbygger eller grunneier, som det ikke er lovhjemmel til ellers. Kommunens ytelse er ofte vedtak av plan eller
byggetillatelse, mens utbygger eller grunneiers ytelse er økonomiske forpliktelser. Det må foreligge en
forholdsmessighet i det som avtales. Det betyr bl.a at kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må
stå i forhold til belastningen den aktuelle utbyggingen påfører kommunen.
Utbyggingsavtaler omfatter ikke sosial infrastruktur. En utbyggingsavtale kan gjelde tiltak både innenfor
og utenfor planområdets begrensning. Tiltakene kan f.eks være teknisk infrastruktur, grønnstruktur,
friområder, utomhusområder, kulturanlegg, krav om tiltakets utforming osv.
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fotokreditering
S   1:
    
         

Arild Bonsak (boligområde)
Roy Jøran L. Trangsrud (jeger)
Grue kommune (bebyggelse, Kirkenær)
Colourbox (sykkel)
Shutterstock (barn)
S   4:   Flyfoto
          Grue kommune
S   6: Grue kommune
S   7: May Gullikstad
          May Gullikstad
           Grue kommune
          Grue kommune
S 11: Shutterstock
S 12: Grue kommune
S 13: Colourbox (eldre)
Shutterstock (barn)
S 14:    Grue kommune
S 15: Shutterstock
S 16: Shutterstock
S 17:   Roy Jøran L. Trangsrud
           Roy Jøran L. Trangsrud
Shutterstock (barn som maler)
S 18:   Grue kommune
S 21:   Grue kommune
S 24:   Flyfoto
            Grue kommune
          May Gullikstad
Shutterstock (poteter)
S 27: Roy Jøran L. Trangsrud
           May Gullikstad
S 28:   Anne Berit Gullikstad                
S 29:    Roy Jøran L. Trangsrud
             Roy Jøran L. Trangsrud
           Grue kommune
S 30:    Grue kommune
            May Gullikstad (mogop)
            Grue kommune (blå berg)
            May Gullikstad (åker)
           Grue kommune (barn)
S 31:   Grue kommune
            Roy Jøran L. Trangsrud
S 32: Grue kommune
Roy Jøran L. Trangsrud
S 36: Grue kommune
S 37: Grue kommune
S 39:    May Gullikstad (rådyr)
            Grue kommune (skole)
S 40:    Flyfoto
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