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• Tilføyd tekst om kunnskapsgrunnlag ifb. trafikksikkerhet  
• Tilføyd tekst om at det skal lages strategi for medvirkning fra den samiske 

befolkninga og reindriftsnæringa  
• Tilføyd vurdering av oppheving/revisjon av planer med bakgrunn i endret klima 
• Endring i setning «I Snåsa gjøres folkehelsearbeidet i de ulike tjenestene, i 

sivilsamfunnet og i de frivilliges innsats»  
• Tilføyd tekst om folkehelseoversikten  
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PLANSYSTEMET  

  
Det kommunale, lovpålagte, plansystemet.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er det øverste leddet i det kommunale plansystemet og gir langsiktige føringer for utviklingen som 
skal skje i kommunen. Handlingsdelen med økonomiplan viser hva kommunen skal prioritere de neste fire årene, mens årsbudsjettet viser hvilke 
tiltak kommunen skal gjennomføre i løpet av året. Tema- og sektorplaner utarbeides i enhetene etter behov.  
 
Med bakgrunn i plan og bygningsloven § 10 skal kommunestyret utarbeide en kommunal planstrategi minst én gang hver valgperiode. 
Planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. I planstrategien skal kommunestyret 
ta stilling til hvilke planoppgaver det er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden og om kommuneplanen skal videreføres eller revideres for 
å nå kommunens visjon: Ekte, raus og modig:  

• EKTE: Snåsa er basert på ekte verdier. Alt vi gjør skal ha verdi for bygda, bygdafolket, besøkende og folk omkring oss 
• RAUS: Vi skal være åpne og inkluderende ovenfor alle mennesker. Vi heier på alle som prøver å skape noe eller gjøre Snåsa til en bedre 

plass å bo 
• MODIG: Nye ideer vokser fram når vi er modige og tør å tenke nytt. Vi skal utfordre oss selv og ha mot til å satse på det ukjente 
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Hvordan åpne for nye muligheter? 
 

PLANPROSESSEN  
Forrige vedtatte planstrategi er for perioden 2017-2019. Den var påbegynt revidert i 2019/2020, men ble ikke ferdigstilt og vedtatt. Plankontoret 
har bistått Snåsa kommune med å fullføre arbeidet. Årsaken til at arbeidet har tatt noe tid er mangel på kapasitet.  
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FØRINGER 
 

 
FNs 17 bærekraftsmål.  
 
 
Nasjonale og internasjonale føringer 
Det er gitt føringer for arealplanleggingen på nasjonalt nivå gjennom lover, retningslinjer, stortingsmeldinger, offentlige utredninger og nasjonale 
planer og veiledere. FNs bærekraftsmål er eksempel på en internasjonal premissgiver som skal legges til grunn i all planlegging. Disse vil bli 
vurdert og omtalt nærmere i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» peker regjeringen ut fire store utfordringer når det gjelder regional og 
kommunal planlegging: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
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• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Regionale føringer  
Økologisk, økonomisk og sosial og kulturell bærekraft er viktige premisser for å nå bærekraftsmålene. Dette ligger som premiss for Regional 
planstrategi for Trøndelag 2020-2023. Det er gjort vedtak om et klimanøytralt Trøndelag innen 2030 (Handlingsplan klimaomstilling 2021-2023), 
og at vi skal bidra til økt bærekraft og konkurranseevne i trøndersk næringsliv gjennom å koble kunnskapsmiljøene og næringslivet tettere 
sammen (Økonomiplan for 2020-2023). Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området, og Sametinget og fylkeskommunen skal 
samarbeide om å sikre og utvikle samisk språk, kultur-, nærings- og samfunnsliv. Trøndelag fylkeskommune har et betydelig ansvar for å bidra til 
en bærekraftig utvikling av samisk samfunns-, kultur- og næringsliv i hele regionen.  
 
Regional plan for arealbruk har to hovedtema:  

• By og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag  
• Naturbasert næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag 

 
Fylkesmannen i Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) har sendt ut et brev til kommunene i Trøndelag med innspill til arbeidet med 
kommunal planstrategi. I brevet anbefales det at disse temaene blir gjennomgått i planstrategien: Bærekraft, demografi, tjenesteutvikling, barn 
og unges oppvekstsvilkår, folkehelse og universell utforming, landbruks- og jordvernhensyn, risiko- og sårbarhet og klima- og miljøutfordringer. 
Temaene gjennomgås i følgende kapitler. Planstrategien viser status i dag og forsøker å forespeile hvilke utsikter samfunnet har fremover. Dette 
gjør vi for å se hvilke ulike utfordringer vi må ruste oss for i fremtiden.  
 
SAMFUNNSUTVIKLING 
 
Befolkningsutvikling 
I første kvartal av 2021 var det 2053 innbyggere i Snåsa kommune (SSB, Kommunefakta). Befolkningsutviklingen danner grunnlag for kommunens 
tjenesteutvikling og planbehov. Snåsa er en distriktskommune som gradvis over tid har opplevd befolkningsnedgang, og 
befolkningsframskrivinger er derfor et godt verktøy for å danne oss et bilde av hvilke utfordringer kommunen vår står ovenfor i årene frem mot 
2040. For å gi en pekepinn på hvordan folkemengden kan utvikle seg har vi basert tallene våre på hovedalternativet for fremskrevet folkemengde. 

https://www.ssb.no/kommunefakta/snaase-snasa
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Det kan både blir flere og færre, men ettersom det ifølge NAVs omverdensanalyse (2021) ikke er tro på stor befolkningsvekst nasjonalt kan dette 
være et godt utgangspunkt.  
 

 
Ulike alternative befolkningsframskrivinger (SSB).  
 
Etter hovedalternativet er det antatt at det i 2030 er 1902 innbyggere i Snåsa og 1757 i 2050, noe som er en betydelig nedgang på nesten 15% fra 
i dag. Ved å dele inn befolkningen i alderskategorier kan vi vurdere etterspørselen etter tjenester og hvem som kan bidra til å yte disse tjeneste.   
I befolkningsframskrivingen synker antall personer i aldersgruppene 0-69 år, mens aldersgruppene 70 år og eldre øker noe. Med andre ord synker 
antall personer i yrkesaktiv alder, mens personer i pensjonsalder øker. Dette kan bidra til et misforhold i antall med hjelpebehov og antall som 
kan bidra med hjelp. Når en større andel av befolkningen blir eldre må en større andel av budsjettet brukes på eldre, omsorgstjenester og 
velferdsteknologi. Skatteinntektene vil ikke øke i takt med de kommunale utgiftene, men kanskje til og med synke noe som følge av færre i 
arbeidsaktiv alder.  
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Disse utfordringene er ikke unike for Snåsa. Utvalget bak Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i 
distriktene (NOU 2020: 15) mener at analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det 
norske samfunnet og om distriktspolitikken. Ut ifra disse opplysningene er det vesentlig at dette gjenspeiles i planene som skal utarbeides i 
kommende periode frem til neste kommunevalg i 2023. 
 

 
Framskrevet folkemengde etter alder og år (Hovedalternativet) (SSB). 
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Næringsliv og sysselsetting 
 

 
Sysselsatte med Snåsa som bosted.  
 
For oss er det viktig å se på sammenhengen mellom befolkning og næringsliv i Snåsa. Blant de sysselsatte mellom 20-66 år med Snåsa som bosted 
er det er størst andel sysselsatte i kategorien Helse og sosialtjenester, etterfulgt av Varehandel m.m., Sekundærnæringer, Jordbruks, skogbruk og 
fiske og Undervisning (SSB, Tabell 13122). Reindrift er en viktig næring i Snåsa som ikke tydelig fremgår av statistikken. Ifølge SSB er reindrifta 
inkludert i deres tall for Jordbruk, skogbruk og fiske. Statistikken viser at det totalt er 107 sysselsatte i Jordbruk, skogbruk og fiske, men realiteten 
er nok mange flere. Dette fordi sysselsatte i primærnæringene ofte har flere inntekter, og ikke nødvendigvis primærnæring som oppgitt 
hovedinntektskilde 
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og restaurantOff. adm, forsvar, 

sosialforskning
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https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/
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Opp mot 300 av de totalt 907 i aldersgruppen 20-66 år er ansatte i kommunal forvaltning, noe som gjør kommunen til en av de største 
arbeidsgiverne i Snåsa. Tallet er nok noe lavere, da ansatte i den privat skole og barnehage inngår i denne statistikken. Helse og sosialtjenester er 
den største kommunale virksomheten, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon.  

 I 2020 var det i alt 865 personer i aldersgruppa 15-74 år som var lønnstakere med Snåsa som bosted. Den største gruppa arbeidstakere med 
bosted Snåsa er de mellom 25-54 år, noe som er positivt da denne gruppa vil kunne være yrkesaktive i flere år fremover (SSB, Tabell 2540). Det er 
også den samme aldersgruppa som er størst i forhold til antall sysselsatte med Snåsa som arbeidssted. I 2020 utgjorde de mellom 15-24 år 362 av 
de totalt 613 sysselsatte. Dette er positivt med tanke på tilgjengelig sysselsatte i tida fremover. Totalt var 68,8% av innbyggerne mellom 15-74 år 
sysselsatt i Snåsa i 2020. Dette er nokså likt fylkesnivået for samme år. Det er en høyere andel sysselsatte i aldersgruppen 20-24 år i Snåsa enn på 
fylkesnivå. 

Sysselsatte i befolkningen (SSB, tabell 06445): 
 Sysselsatte i prosent av befolkningen 
Aldersgruppe  Snåsa Trøndelag  
15-19 år 33,8% 34,5% 
20-24 år 70% 63,6% 
25-39 år 82,9% 79,7% 
40-54 år 59,6% 83,7% 
55-66 år 74,2% 69% 
67-74 år 25,1% 19% 
Totalt 15-74 år 68,8% 67,2% 

 
Den største andelen sysselsatte mellom 20-66 år har videregående skole som utdanning. Deretter kommer 1-4 år på universitet/høyskole som 
den nest høyeste andelen av sysselsatte. Det er stort sprik mellom antall med over 4 års høyskole/universitetsutdanning og videregående skole. 
56 sysselsatte mellom 20-66 år har over 4 års høyskole/universitetsutdanning, mens 454 har videregående utdanning (SSB, tabell 11615). Dette 
er et stort sprik særlig med tanke på at Snåsa ligger i pendleravstand til Steinkjer, der det finnes et større behov for sysselsatte med høyere 
utdanning. 
 

https://www.ssb.no/statbank/table/06445/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/11615/tableViewLayout1/
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Sysselsatte etter utdanning med Snåsa som bosted. 
  
Samisk befolkning 
Snåsa har størst andel samisk befolkning av kommunene i det sørsamiske området. Vi har etablert oss som et viktig senter og knutepunkt for den 
sørsamiske kulturen, og kommunen er nå tospråklig. Her finnes blant annet sørsamisk skole og barnehage, Saemien Sijte, 
reindriftsadministrasjon, og NRK Sapmi. Det sørsamiske språket brukes av 5% av befolkningen i Snåsa. Snåsa er en svært viktig 
reindriftskommune. Det skal utarbeides en overordnet strategi for hvordan den samiske befolkningen og reindriftsnæringa skal ivaretas i 
kommunale plansaker.  
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Grunnskole Videregående

Universitets og høyskolenivå, <4 år Universitets og høyskolenivå,>4 år
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Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
Det var 136 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2021, dette er en betydelig økning fra 39 i 2000.  
 
Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Snåsa:  

 
År 
 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2015 

 
2021 

Antall innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre i Snåsa 
 

 
39 

 
49 

 
58 

 
93 

 
136 

 
 
LEVEKÅR OG LEVEVANER 
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Oppvekst og leveforhold inkluderer økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og 
utdanningsforhold. Statistisk er helsen gradvis bedre ved økende inntekt. Forskjellene er størst nederst i inntektsfordelingen og avtar gradvis 
oppover i inntektsklassene.  
 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Ifølge Ungdata junior for 5. til 7. trinn i 2018, rapporterte 96 % at de trives på skolen. Ifølge Ungdata-undersøkelsen, gjennomført i 2017, 
rapporterte 97% av elevene på ungdomsskolen og 94 % av elevene på videregående at de trives på skolen. Ungdomsskoleelevene i Snåsa er mer 
fornøyd med foreldrene sine og flere synes lærerne bryr seg om dem enn landsgjennomsnittet. De færreste opplever at foreldrene har dårlig råd, 
men andelen som opplever det er litt høyere enn gjennomsnittet. Ikke overraskende er det veldig få som er fornøyd med kollektivtilbudet, bare 
17% mot 61% resten av landet. De er også litt mindre fornøyd med lokalmiljøet og kultur- og idrettsanleggtilbudet, men mange deltar på 
organiserte fritidsaktiviteter. Det er positivt å se at 80% er fornøyd med helsa og 77% tror de vil få et godt og lykkelig liv.  
 
Barn- og unges oppvekstsvilkår bør diskuteres videre i kommuneplanens samfunnsdel. Flere av planene hos Oppvekst er ikke lenger i bruk og det 
trengs nye planer. Vi tenker å innarbeide flere av de eldre planene i to nye planer som forbereder oss til Fagfornyelsen og oppvekstreformen med 
folkehelse og livsmestring, Disse planene er REKOM/DEKOM og Kompetanseplan for Fagfornyelsen, folkehelse og livsmestring.  
 
*REKOM/DEKOM: Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling/Desentralisert kompetanseutvikling. 
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Folkehelse og universell utforming 
God helse er en verdi i seg selv og er viktig for å kunne leve ett godt liv og bidra med sitt i samfunnet. Kommunene trenger god oversikt over 
helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, slik at effektive tiltak kan planlegges og gjennomføres. I Snåsa gjøres 
folkehelsearbeidet i de ulike tjenestene, i sivilsamfunnet og i de frivilliges innsats. Lederforumet i kommunen er folkehelseteam og delegerer 
oppgaver og ansvar til de ulike enhetene. Folkehelsearbeidet skal synliggjøres i de ulike planverkene til etatene. Folkehelseplanen vår er fra 2014 
og gir et detaljert bilde over status og utfordringer. Det er valgt ut seks satsningsområder i folkehelseplanen: Helse i alt vi gjør, Aktive og sunne 
snåsninger, Tidlig innsats for barn og unge, Psykisk helse, Eldrehelse og demens, og Et godt hjerte. Vi planlegger å starte på en revidering av vårt 
oversiktsdokument over folkehelse i løpet av planperioden. Folkehelseoversikten er ikke oppdatert i forkant av planstrategien, men igjennom 
tjenesteområdenes daglige virksomhet ser vi flere utfordringer vi står overfor i løpet av planperioden. Disse vises igjen i oversikten over 
planbehovet i slutten av planstrategidokumentet. Det er lagt opp til et omfattende planarbeid i tiden fremover, der flere planer vil berøre 
folkehelse. Dette gjelder spesielt arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som vil ta opp tema knyttet til folkehelse på et mer overordna 
nivå. Arbeidet med å gå igjennom statistikk som skal legges til grunn for samfunnsdelen er allerede i gang, parallelt med planstrategien. Arbeidet 
må ses opp mot Program for folkehelsearbeid i kommunene som går fra 2017 til 2027.  
 
Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre ble vedtatt i Stortinget november 2018. Meldingens hovedfokus er å 
skape et mer aldersvennlig samfunn samt finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet, fellesskap, mat, 
måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. Reformens målgruppe er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som 
bor på institusjon. Leve hele livet-reformen blir implementert/inkludert i kommuneplanens samfunnsdel, noe som er forutsatt i 
stortingsmeldingen om Leve hele livet. Dette vil belyses videre i planprogrammet for å sikre at denne omtales og innarbeides i samfunnsdelen.  
 

Trafikksikkerhetsplanen vår er fra 2016.  «Vurdering av skoleskyssordningen i Snåsa kommune 2016» er et vedlegg i planen, som revideres etter 
hvert som aktuelle saker tas opp i trafikksikkerhetsutvalget. Snåsa er nå en trafikksikker kommune, og i forbindelse med dette kreves en revisjon 
av trafikksikkerhetsplanen. I forbindelse med revisjonen vil man gjøre en vurdering støy fra veitrafikk, trygg skolevei, hvilke områder som mangler 
gang- og sykkelveg. I tillegg skal tallet på elever som har fått innvilget skyss på grunn av farlig skoleveg og oversikten over ulike typer 
trafikkulykker oppdateres, og utsatte strekninger skal vurderes på bakgrunn av dette.  
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AREALBRUK  
 
Vurdering av gjeldende kommuneplan 
Gjeldene kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2006, og er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov (pbl). I arealdelen er det store arealer 
med LNF spredtområder (betegnelse på LNFR-områder etter gammel pbl), og det er flere kommunedelplaner. Det er behov for å se på nye 
utbyggingsområder. Det har vært mange dispensasjonssaker fra den gjeldene kommuneplanens arealdel og man ser derfor behov for å fornye 
denne. Mye har endret seg siden forrige plan ble vedtatt, med både ny plan og bygningslov og jordlov, nye veiledere for LNFR spredtområder og 
krav til ROS m.m. Omtrent halvparten av kommunen vår er verna etter naturmangfoldloven. Samlet sett gjør dette at det er behov for en ny 
gjennomgang av arealdelen. I Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Trøndelag sitt kommunebilde for Snåsa fra 2020 står kommuneplanen nevnt 
som en av planene som bør revideres. Arbeidet med revidering av arealdelen er planlagt igangsatt i 2021/2022, med planlagt sluttføring i 2023.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel er også vedtatt i 2006 og er utdatert. Som beskrevet tidligere står Snåsa, i likhet med flere andre kommuner, 
fremfor en vesentlig befolkningsnedgang i årene fremover. Arbeidet med ny samfunnsdel er igangsatt, med planlagt sluttføring og vedtak i 
2021/2022. Vi tenker at mye av arbeidet med FNs 17 bærekraftsmål kan samkjøres med denne prosessen. Det jobbes med felles planprogram for 
begge kommuneplanarbeidene og planstrategien ble utarbeidet parallelt med dette. Temaer som bærekraft, folkehelse og samfunnssikkerhet vil 
bli viktig i arbeidet med kommuneplanen.  
 
Landbruk 
Som vist tidligere er Jordbruk, skogbruk og fiske en av de største næringene i kommunen vår. Dette ser vi også igjen i at 38,6% av snåsningene bor 
på landbrukseiendommer. Utmarksressursene er viktige. Landbruksplanen fra 2011 inneholder status og utviklingstrekk, saksbehandlings-regler, 
prioritering av kommunale midler, utfordringer, mål og tiltak, samt en oversikt over delplanene for veg i skogbruket, vernskog og beitebruk. 
Hovedmålsettingen er at «landbruket på Snåsa skal være ei næring med ambisjon om utvikling som bidrar vesentlig til sysselsetting og 
verdiskaping, trivsel og bosetting og som tar vare på og utvikler levende bygdesamfunn, natur- og kulturverdier”. Vi vil vurdere behovet for en 
eventuell revidering av landbruksplanen når vi er ferdige med kommuneplanarbeidet. En eventuell revisjon av landbruksplanen bør inkludere 
reindrift.  

 
Reindrift 
Reindrifta har egne planer som omhandler arealbruk. Dette er planer som går på tvers av kommunegrenser og landegrenser, og som følger 
grensene for reinbeitedistriktene.  
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Samfunnssikkerhet, bærekraft, klima og miljø 
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med beredskap og sikkerhet, og vi har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til 
å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Statsforvalteren nevner i sitt kommunebilde for Snåsa at vi bør utarbeide mål og en plan for arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap, samt at helhetlig ROS revideres. Dette har fylkesmannen i Nord-Trøndelag også påpekt i sitt tilsyn i 2017. 
Kriseplan for Snåsa kommune skal revideres årlig og innen 1. mars. Siste revisjon ble gjort av rådmannen i 2019. ROS-analysen ble sist 
gjennomført i 2016. Ideelt sett burde helhetlig ROS vært revidert tettere opp mot kommuneplanarbeidet. For å unngå videre utsettelser av 
arbeidet må revisjonen av ROS pågå parallelt med dette.  
 
Gjeldende klima og energiplan ble vedtatt i 2009 med prognose/mål frem til 2020:  

• 20% redusert energibruk, mer effektiv energibruk  
• Fortløpende fokus på energiproduksjon i lokale kraft/ varmeverk basert på fornybare energibærere  
• Størst andel av oppvarmingsbehovet i Snåsa skal dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel  
• Skal bidra til at Norges samlede utslipp av klimagasser reduseres, i tråd med Kyotoavtalen. Utslipp skal være på et bærekraftig nivå, 20 % 

red. innen 2020  
• Informasjons- og holdningskampanjer på energi og klima overfor kommunens egne etater og overfor kommunens næringsliv og 

innbyggere 
 
Planen fokuserer på kommunal virksomhet, næring og husholdninger, og landbruk. Den bør etter vårt syn revideres og klimatilpasning må 
inkluderes og tydeliggjøres. Administrasjonen har begrensede ressurser, spesielt på plansiden. Kommuneplanen prioriteres i denne perioden, og 
deretter revisjon av helhetlig ROS-analyse.  
 
Vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer:  
Mye har skjedd siden kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 2006. FNs bærekraftsmål må legges til grunn for utarbeidelse av ny 
kommuneplan, sammen med en vurdering av risiko- og sårbarhetstemaer knyttet til klimaforandringer, naturfarer m.m. Klima- og energiplanens 
temaer kan inkluderes og løftes frem i ny samfunnsdel, men per nå tenkes det at en egen klima- og energiplan er mest aktuelt. Dette fastsettes 
endelig i forbindelse planprogrammet for kommuneplanarbeidet. I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplanens arealdel, vil arealplaner 
bli gjennomgått. Eventuell oppheving av arealplaner gjøres i forbindelse med vedtak av ny arealdel. Helhetlig ROS og Kriseplan for Snåsa 
kommune er lovpålagt revidert jevnlig. 
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Vann og avløp 
Overflatevannkilder er mer sårbare for forurensning og faktorer som reduserer kvaliteten på vannet. Grunnvannskilder er sårbare dersom det 
skjer forurensning i tilsigsområdet. I Snåsa er det 11 vannverk med stort og smått, 3 kommunale og 8 private. Kvaliteten på drikkevannet er bra. 
Eventuelle avvik i drikkevannskvaliteten fanges opp via prøvetaking og tiltak settes inn i samråd med Mattilsynet. Vi er i gang med revidering av 
Hovedplan for vannforsyning.  
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OVERSIKT OG VURDERING AV PLANBEHOV  
 
I tabellen under følger en oversikt over kommunale planer og vurdering av disse. Planer som utsettes til neste periode er også nevnt. Dette har 
med at det er krevende å få gjennomført alt som vi ser behov for nå i løpet av gjeldende periode, og vi må derfor prioritere bruken av ressurser.  
 
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at ordene rullering og revidering blir brukt bevisst i tabellen. Ved en rullering blir planen oppdatert 
med dagens kunnskap og eventuelle nye nasjonale og regionale føringer. Planen kan også bli supplert innenfor eksisterende rammer. Ved en 
revidering ser vi derimot på hele/deler av planen, herunder mål og prioriteringer, i tillegg. 
 

OMRÅDE OVERORDNEDE PLANER KNYTTET TIL UTFORDRINGENE 

 

I GANG, REVISJON 
(NY) ELLER RULLERING  

KOMMENTAR 

 

Kommuneplaner og ROS 

 Kommuneplanens samfunnsdel I gang med revisjon Forventes ferdig 2021/22. Grunnlaget for alt 
annet planarbeid 

Kommuneplanens arealdel  Revideres Oppstart 2021/2022. Inkluderer 
kommunedelplaner 

Kommunedelplan for Snåsa sentrum, 2000 Revideres Inkluderes i kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplan Imsdalen-Vinåsen-Grønningen, 2008 Revideres Inkluderes i kommuneplanens arealdel 

Overordnet ROS-analyse Revideres  Revideres i forbindelse med 
kommuneplanarbeidet 

Kriseplan Revideres Oppdateres minst 1 gang årlig 

 Kommunedelplaner og andre områdeovergripende planer  

      Oversiktsdokument Folkehelse, 2016 Revideres Lovpålagt revisjon hver periode. Viktig 
grunnlag for annet planarbeid. Blir revidert i 
sammenheng med arbeidet med 
samfunnsdelen 2021/2022.  

Trafikksikkerhetsplan, 2016 Revideres Status som trafikksikker kommune fører til 
krav om revidering. Kun vedlegget om 
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skoleskyss blir revidert etter saker er 
behandlet i trafikksikkerhetsutvalget 

Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 
Snåsa kommune, 2012-2015 

Revideres Behov ifb. søknader og utbetaling  

Folkehelseplan, 2014 Utsettes Vurderes i perioden 2023-2027, etter arbeidet 
med kommuneplanen er ferdigstilt.  

Klima- og energiplan, 2009 Revideres Må ses i sammenheng med 
kommuneplanarbeidet. Kommuneplanens 
arealdel vil ha bestemmelser om klima, energi 
og miljø, mens samfunnsdelen vil gå igjennom 
FNs bærekraftsmiljø. Utsettes til dette er 
ferdigstilt.  

Kommunedelplan oppvekst, tiltaksplan, 2018 Rulleres  

Boligsosial handlingsplan 2008-2011 Rulleres Vurderes aktuelt. Tverrfaglig Helse, pleie og 
omsorg, og Utvikling 

Boligplan-bosettingsplan 2016-2019 Rulleres Vurderes aktuelt. Tverrfaglig Helse, pleie og 
omsorg, og Utvikling 

Handlingsplan for mestringsteknologi/velferdsteknologi 
i Snåsa 

Arbeid startet  Arbeidsgruppe til behandling i 2021 
Ute på høring frem til 01.08.21. 
Områdeovergripende 

Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold  Ny  Sees i sammenheng med kommuneplanens 
samfunnsdel. Områdeovergripende 

Veteranplan Ny Sees i sammenheng med kommuneplanens 
samfunnsdel. Områdeovergripende 

Arbeidsgiverpolitisk plan Revideres   

Andre temaplaner og fagplaner som skal utarbeides/revideres/rulleres 

Helse, pleie og 
omsorg 

Plan for psykisk helsearbeid og rus, 2021-2024 Ny  Sluttbehandles 24.06.21 

 Plan for helsestasjon og skolehelsetjenesten inkl. 
svangerskaps- omsorgen, 2015-2018 

Revideres/rulleres 
2021/2022 

 

 Demensplan Snåsa kommune, 2010-2020 Revideres  
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 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, 2015-2018 
Indre Namdal 

Revideres 2021/2022, 
ev. sammen med 
Inntrøndelag 

Må være relevant og ha tiltak som omfatter 

Snåsa 

 Plan for legetjenesten og legevakttjenesten i Snåsa 
kommune 

Arbeid startet i 2021  

 Plan for helsemessig og sosial beredskap, 2019 Rulleres i 2021/2022 Sees i sammenheng med rullering av kriseplan 
overordna ROS, og Smittevernplan vedtatt 
2018, oppdatert oktober 2020 

 Kompetanse og rekrutteringsplan, 2019-2022 Tabeller rulleres årlig  

 POSOM rutinebeskrivelse for det psykososiale 
kriseteamet 

Revideres årlig  

Oppvekst REKOM/DEKOM Ny Overgang til Inntrøndelag og oppvekstreform 
01.01.22 

Kompetanseplan for Fagfornyelsen, folkehelse og 

livsmestring.  

Ny  

Rammeplan for barnehager, 2009 Revideres   

Leseplan, 2015 Inngår i ny plan  

DKS-plan Inngår i ny plan  

Plan for uteskole, 1998 Inngår i ny plan  

Utvikling Hovedplan for vannforsyning, 1999-2006 Revidering Igangsatt  

Landbruksplan, 2011 Utsettes Vurderes etter ny kommuneplan 

Vannbruksplan for Snåsavassdraget, 1996 Utsettes Vurderes i forbindelse med kommuneplanens 
arealdel 

Kulturminneplan Ny Under arbeid 

Bibliotekplan for Snåsa bibliotek Under arbeid  
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VEDLEGG:  
 
Befolkningssammensetning etter hovedalternativet (SSB):  
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	I 2020 var det i alt 865 personer i aldersgruppa 15-74 år som var lønnstakere med Snåsa som bosted. Den største gruppa arbeidstakere med bosted Snåsa er de mellom 25-54 år, noe som er positivt da denne gruppa vil kunne være yrkesaktive i flere år fre...

