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1. Sammendrag - forslag til planoppgaver 2020 – 2023 (2024) 
 
Alle kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide og vedta en planstrategi senest ett år etter 
at det nye kommunestyret er konstituert. 
 
I planstrategien skal kommunen vurdere både interne og eksterne utfordringer og 
utviklingstrekk som kan få betydning for kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling. Formålet med strategien er å legge til rette for en positiv utvikling av 
kommunen og samfunnet. 
 
På bakgrunn av kommunens utfordringer og utviklingstrekk er hovedhensikten med 
planstrategien å vurdere: 
 

1. behov for systematisering av gjeldende plangrunnlag 
2. om det er nødvendig å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan 
3. kommunens fremtidige planbehov – nye planer, revidering av gjeldende planer eller 

opphevelse av disse. 
 
 
Det er viktig å understreke at planstrategien ikke er en plan i seg selv. Strategien er et 
lovpålagt hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet i perioden, i 
denne omgang for 2018-2020, evt. 2024. 
 
I planstrategien beskrives utfordringer og planbehov innenfor følgende temaområder: 
 

1. Bolyst 
2. Næringsutvikling 
3. Oppvekst 
4. Klima, sikkerhet og beredskap 
5. Kommunal tenesteyting 

 
Rådmannens konklusjon: 
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015, og det vil sannsynlig være behov for revidering 
av delområder i gjeldende arealplan i denne planperioden.  
 
Rådmannens forslag til planbehov fram til 2023 framgår i kapittel 5. 
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2. Formålet med kommunal planstrategi 
Plan- og bygningsloven presiserer kommunenes ansvar for å systematisere sitt planverk og 
analysere sitt planbehov. I lovens §10-1 fremgår at alle landets kommuner skal utarbeide og 
vedta en kommunal planstrategi og at strategien skal være vedtatt senest ett år etter at det nye 
kommunestyret er konstituert. 
 
Strategien skal bidra til: 

- bedre samordning av de ulike planene i kommunen 
- mer behovsstyrt planlegging 
- politisk prioritering av planoppgaver 

 
I planstrategien skal kommunen vurdere både interne og eksterne utfordringer og 
utviklingstrekk som kan få betydning for kommunens strategiske valg, da knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes 
virksomhet.  
 
Formålet med strategien er å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen og 
lokalsamfunnet. På bakgrunn av kommunens utfordringer og utviklingstrekk er 
hovedhensikten med planstrategien å vurdere kommunens planbehov: 

- om det er nødvendig å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan 
- kommunens fremtidige planbehov – nye planer, revidering av gjeldende planer eller 

opphevelse av disse 
- behov for systematisering av gjeldende plangrunnlag 

 
I dette vurderingsarbeidet er det viktig å legge til grunn at plan- og bygningsloven fastslår at 
planleggingen i kommunen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger 
for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.  
 
Dette betyr at kommunen bare skal utarbeide planer der: 

- det etter en streng vurdering er konkludert med behov for en plan 
- lovverket og statlige krav forutsetter at planer skal utarbeides 

 
Det er viktig å poengtere at planstrategien ikke er en plan i seg selv og har ingen direkte 
rettsvirkning for kommunens innbyggere. På bakgrunn av de utfordringer og behov 
kommunen har, er planstrategien retningsgivende for kommunens prioritering av 
planoppgaver i perioden 2020-2023.  
 
Arbeidet med planstrategien trenger ikke å følge prosesskravene i Plan- og bygningsloven. 
Kommunene har stor frihet til selv å bestemme hvordan planstrategien skal utarbeides. 
 
2.1 Meråker kommunes plan- og styringssystem 
Planstrategien er en del av kommunens plansystem. 
 
Plansystemet består av tre planhorisonter – lang, mellomlang og kort horisont: 

- Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt og har et langt tidsperspektiv. 
- Kommuneplanens arealdel har et langt perspektiv, men tas opp til drøfting /rullering i 

hver kommunestyreperiode.  
- Planstrategien har et tidsperspektiv på 4 år 
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- Årsbudsjettet er gjeldende for ett år, men ses i sammenheng med en økonomiplan som 
går over 4 år. 

 
Planstrategien skal revideres hvert 4. år. Selv om det i strategien beskrives utfordringer og 
utviklingstrekk med både kort og langt perspektiv, gjelder den for 4 år (perioden). 
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2.2 Kommuneplanen 
 
Plan- og bygningsloven pålegger alle kommuner å ha en kommuneplan som består av to 
deler,  

- Samfunnsdel med handlingsdel  
- Arealdel 

 
Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
Kommuneplanen gjelder ikke bare kommunens egen virksomhet men fanger også opp de 
hensyn som er viktige for utvikling av lokalsamfunnet og forvaltningen av arealressursene. 
 
2.2.1 Kommunens planstrategi 2020 -2023 
Meråker kommune utarbeidet en planstrategi for perioden 2018 – 2020. Denne planstrategien 
er gjennomført i hovedsak med interne bidragsytere. Mål i kommuneplanens samfunnsdel bør 
gjenspeiles i den kommunale planstrategien. 
 
2.2.2 Kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015, og det vil sannsynlig være behov for revidering 
av delområder i gjeldende arealplan i denne planperioden.  
 
2.3 Tidligere vedtak og styringssignaler med betydning for planstrategien 
 
Tidligere relevante vedtak med betydning for planstrategien: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 29.4.2019. 
- Planstrategi vedtatt av kommunestyret 26.2.2018. 
- Kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 27.04.2015 
- Kommunestyrets vedtak om at Meråker skal bestå som egen kommune, men med 

tjenestesamarbeid i Værnesregionen 
-  

2.4 Medvirkning, prosess og høring 
 
I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen i arbeidet med planstrategien innhente 
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner, og det skal legges opp til 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. 
 
Hovedinnholdet i planstrategien 2020-2023 og videre arbeidsprosess er presentert og diskutert 
i lokale politiske organ.  

3. Nasjonale og regionale føringer som har betydning for kommunens 
planbehov 
 
3.1 Nasjonale føringer og forventninger 
Mange av kommunens planoppgaver er styrt av nasjonale lover og forskrifter. Disse er for 
omfattende til å beskrive utførende i dette dokumentet, men vil bli omtalt i forbindelse med 
planarbeidene de er aktuelle for. 
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Også regionale planer inneholder føringer og forventninger kommunen må ta hensyn til i sine 
planarbeid. Også disse vil bli omtalt i forbindelse med aktuelle planarbeid. 
Noen overordnede føringer har kommunen selv vært med på å utarbeide. Dette gjelder blant 
annet byvekstavtalen og interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Det er viktig at 
kommunen synliggjør hvordan man arbeider med disse føringene i lokale planer. 
Ettersom Meråker kommune ikke kan ta stilling til revisjon av slike arbeid på egenhånd, er 
de ikke inkludert i prioriteringene i planstrategien. 
 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram sine forventninger til hvordan regional og kommunal 
planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling i hele landet.  
 
De peker på fire store utfordringer: 
• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 
en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 
 
3.2 Regionale føringer og forventninger  
Fylkeskommunen i Trøndelag har med bakgrunn i Trønderplanen (vedtatt desember 2018) 
sendt ut sin planstrategi på høring, med høringsfrist 30.4.2020. Planstrategien gjør rede for 
viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter i Trøndelag, og peker 
på satsingsområder og nødvendige prioriteringer for valgperioden.  
 
Trøndelagsplanen er bygd opp rundt tre innsatsområder og ni prioriterte retningsmål: 
Bolyst og livskvalitet  
I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag  
I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag  
I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling  
Kompetanse, verdiskaping og naturressurser  
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv  
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi  
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff  
Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner  
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur  
I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster  
I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem 
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4. Utfordringer og planbehov 
 
Kommuneplanen er på toppen i kommunens planhierarki. Samfunnsdelen er kommunens 
styringsverktøy og skal ha en tilhørende handlingsdel. Handlingsdelen legger føringer for 
kommunens prioriteringer de neste fire årene og beskriver hvordan samfunnsdelen skal følges 
opp. Det skal være en sterk kobling mellom samfunnsdelen, handlingsdelen og 
økonomiplanen. Handlingsdelen kan integreres i økonomiplanen. 
 
4.1 Metodikk 
Ikke alle planer hører hjemme i planstrategien. Det er foreslått følgende avgrensning: 
Strategien skal kun inneholde planer der kommunen selv kan påvirke oppstart og fremdrift. 
Regionale og interkommunale planer er ikke inkludert med mindre arbeidet med planene 
skal ledes av Meråker kommune. 
 
Planstrategien skal først og fremst ta for seg strategiske planer som inneholder retningsvalg 
og/eller kan ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Driftsplaner og detaljplaner uten 
strategiske konsekvenser er ikke inkludert. Dette betyr at kommunens samlede planarbeid er 
større enn det som kommer fram av strategien. 
 
4.2 Utviklingstrekk 
Arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel ble satt i gang i 2018. I den 
forbindelse ble det utarbeidet en rekke fagnotat som beskriver utviklingstrekk og utfordringer 
i kommunen. Disse ble ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret våren 
2019. Rådmannen har valgt å legge disse dokumentene til grunn framfor å gjøre en ny 
vurdering av utviklingstrekk og utfordringer i forbindelse med planstrategien. 
 
4.3 Folkehelse som premiss 
Kunnskapsgrunnlaget «Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Meråker 
kommune» fra 2016, pågående oversiktsarbeid i 2020, samt den løpende kunnskapsoversikten 
om folkehelse i Meråker skal etter folkehelselovens § 6 ligge til grunn for arbeidet med 
kommunens planstrategi. Kunnskapsgrunnlaget per 2020 (inkl. nye tall fra HUNT4) tilsier at 
den tidligere satsningen på barn og unge er et godt satsningsområde for videreføring i 
planstrategien for 2020.  
 
God helse innebærer ikke bare fravær av sykdom eller lidelser, men er en tilstand av 
fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Dette betyr at helse også handler om trivsel, 
livskvalitet, mening med tilværelsen og evne til å mestre hverdagens utfordringer, også når 
livet er vanskelig. Folkehelsearbeid handler derfor både om å fremme livskvalitet og trivsel 
og å redusere risiko for sykdom og helseproblemer. Det handler også om å arbeide for en 
jevnere fordeling av god helse i befolkningen. I dag har innbyggere med lang utdanning og 
høy inntekt bedre helse og lever lengre enn de med lav utdanning og inntekt, også i Meråker.  
 
Planstrategien er en viktig del av samfunnsplanleggingen, som er grunnleggende for 
folkehelsen i kommunen. Planlegging i alle etater må ta høyde for sin egen betydning i 
folkehelseutviklingen. Mange forhold i samfunnet bidrar til befolkningens helsetilstand, og 
alle samfunnssektorer spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet, globalt og lokalt.  
 
I Meråker forvaltes ressurser som har innvirkning på lokalt klima og naturmiljø, og dermed 
befolkningens tilgang til natur, ren luft og rent vann, som igjen har innvirkning på 
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innbyggernes helse. Lokalsamfunnets utforming og tilgjengeligheten til tettsteder, sentrum, 
bygg og anlegg er viktige faktorer for inkludering, tilhørighet og trivsel. Det samme er 
mulighetene for aktivitet (arbeid, lek, læring, fritid) i kommunen. En god barndom er viktig i 
seg selv og legger grunnlaget for god helse senere i livet. Å være i arbeid er en av de viktigste 
enkeltfaktorene for god helse. Arbeid bidrar til økonomisk trygghet, bedre boligstandard, 
sosiale nettverk og økt handlefrihet, i tillegg til å ha andre viktige sosiale og psykologiske 
funksjoner. Alle disse bakenforliggende faktorene virker inn på innbyggenes tilgang til sosiale 
nettverk og deres levevaner, som har en umiddelbar betydning for helse og livskvalitet hos 
enkeltpersoner. 
 
God helse i befolkningen er en av våre viktigste ressurser, både for hver enkelt av oss og for 
samfunnet. Folkehelseaspektet skal inngå i alt planverk i kommunen, for å møte 
folkehelseutfordringene kommunen står ovenfor. Satsningen på barn og unge krever særskilt 
hensyn, og alle kommunale planer bør ha et punkt som beskriver planens innvirkning på 
folkehelsen, med utgangspunkt i dette 
 
Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte påvirker folks helse og livskvalitet. 
Arbeidet handler både om å fremme livskvalitet og trivsel og å redusere risiko for sykdom og 
helseproblemer. Det handler også om å arbeide for en jevnere fordeling av god helse i 
befolkningen. 
 
Konsekvenser av covid-19-epidemien 
Vi står for tiden oppe i en uvanlig situasjon med covid-19, som kan bli kritisk for folkehelsen 
både lokalt og nasjonalt. Den kortsiktige helsemessige konsekvensen handler om syke og 
døde som følge av pandemien. På lang sikt vil vi kunne se økonomiske konsekvenser for både 
individ og samfunn, som igjen vil kunne påvirke helsetilstanden i befolkningen. Usikkerhet 
og uvisshet med tanke på personlig økonomi og fremtid vil kunne gi psykiske 
helsekonsekvenser i befolkningen i mange år framover.  
 
4.4 Bærekraft som premiss 
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov. 
Denne definisjonen er fra FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles 
framtid fra 1987. Meråker kommune ønsker en utvikling som ikke svekker innbyggernes 
muligheter for framtida til å få dekket sine sosiale, kulturelle, økonomiske og materielle 
behov. 
Meråkersamfunnet skal se sammenhengen mellom økologisk, økonomisk og sosial bærekraft 
for å legge til rette for en ønsket utvikling og vekst i kommunen. En utvikling med bærekraft 
som et premiss medfører at innsatsen må rettes mot disse områdene 
 
4.5 Satsingsområder for utvikling av Meråkersamfunnet 
Satsingsområdene peker på de områdene som skal gis oppmerksomhet og ressurser i 
samfunnsdelens planperiode. Satsingsområdene skal jobbes med kontinuerlig; både politisk 
og administrativt, og er valgt med bakgrunn fra medvirkningsprosessen og dagens 
utfordringsbilde. Satsingsområdene skal sees i sammenheng med både visjonen, 
verdigrunnlaget, målsettingene, strategier og prinsipper fastsatt i denne samfunnsplanen. 
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Bolyst 
Fra begynnelsen av 1980 tallet har Meråker kommune hatt en befolkningsnedgang. Etter 2010 
har befolkningstallet blitt mer stabilt med en svak tilvekst. En av årsakene til 
befolkningsveksten ved midten av 2010 tallet var den store flyktningstrømmen som kom til 
Europa. Ved færre flyktninger til Norge har også innflytningen til Meråker minsket. Meråkers 
befolkning 1. januar i 2019 er den laveste Meråker har hatt. 
 
Det er viktig å motvirke denne trend og å øke bolysten i Meråker. Nye arbeidsplasser og 
bedre mulighet for arbeidspendling er to saker om gi økt bolyst.   
 
Planbehov: 

- Strategisk næringsplan 
- Stedsutvikling 
- Lokal matstrategi 
- Kompetanse og rekrutteringsplan 

 
Næringsutvikling 
En av de store utfordringene for mindre kommuner er sysselsetting og næringsutvikling.  
 
Meråker har i dag meget lav sysselsettingsgrad, bland de laveste i Trøndelag. Utviklingen av 
sysselsettingsgraden har vært negativ siden forrige planstrategi. Det finnes således et stort 
behov for en strategisk næringsplan. 
 
Det konkrete behovet for planverk må være å ha en egen strategisk næringsplan for Meråker 
kommune på plass innen 2018. Planen må baseres på både anbefalinger fra strategiske plan 
samt Strategisk næringsplan for Værnesregionen. Innspill fra kommunens eget næringsliv må 
fremkomme gjennom prosesser som skaper engasjement.  
 
Planbehov: 

- Strategisk næringsplan 
- Hovedplan vei 
- Hovedplan vann og avløp 
- Lokal matstrategi 

 
Oppvekst 
Hvordan barn og unge opplever sine opplæringsløp og hvordan barnehager og skoler løser sin 
rolle som bygger av kunnskapsmessig, sosial og kulturell kompetanse, har stor betydning for 
videre utvikling av kunnskapssamfunnet. Den største oppgaven innenfor oppvekst og 
utdanning de neste årene er å imøtekomme utfordringer knyttet til at kommunen har en stor 
andel barn og unge med innvandrerbakgrunn, som gir økt volum og omfang for en rekke 
tjenesteområder. Statistikk viser at elever som har gjennomført grunnskolen i Meråker har 
større frafall i videregående skole sammenliknet med Trøndelag for øvrig og landet sett under 
ett. 
 
I planstrategien fra 2018-2020 ble det satt fokus på barn og unges oppvekstsvilkår, 
utviklingsmuligheter og utdanningsløp. Dette fokuset videreføres i planstrategi 2020 - 2023, 
da utfordringene på skolen er tydeligere i dag enn bare for et par år siden. 
 
Planbehov: 

- Temaplan for helhetlig læringsløp fra barnehage til videregående skole 
- Kompetanse og rekrutteringsplan 
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Klima, sikkerhet og beredskap 
Et av hovedmålene i gjeldende energi- og klimaplan er at Meråker i 2030 er en bærekraftig 
kommune, der det er lett å leve miljøvennlig. Utfordringen er at framtidige klimaendringer 
kan bli større enn hva vi har planlagt for, og at det gjennom rullering av klima/energiplan må 
ses på dette.  
 
En situasjon med mer ekstremvær vil også gi utfordringer for vårt sikkerhets- og 
beredskapsarbeid. Det er begynt en kartlegging av punkter og plasser som kan skape problem 
ved ekstremvær. 
 
For Meråker kommunes beredskap er det viktig med ny brannordning. Dette arbeidet er 
foreslått prioritert høyt.  
 
Planbehov: 

- Brannordning 
- Hovedplan vann og avløp 
- Hovedplan vei 
- Energi- og klimaplan 
- Smittevernplanen (Interkommunal plan)  

Kommunal tjenesteyting 
Det vil være flere utfordringer knyttet til befolkningsutviklingen og kommunens vekst og 
utvikling i perioden 2020 - 2023, blant annet:  

- hvordan dekke arbeidskraftbehovet på lengre sikt, særlig i omsorgssektoren  
- hva er konsekvensene for kommunens tjenesteyting  
- hvordan beholde barnefamilier ved å gjøre Meråker attraktiv  
- Næringsutvikling, nyetablering som grunnlag for stabilisering av folketallet 

 
En kombinasjon av svak negativ befolkningsvekst og vekst i de aldersgruppene som er mest 
avhengig av kommunens tjenester, gir et økt investeringsbehov.  
 
Endringer i behovet for skole og eldreomsorg vil stille nye krav til kommunale 
institusjonsbygg både arealmessig, personalmessig og økonomisk. Store investeringer i form 
av bygninger mv. må planlegges i tid og forhold til behov og øvrige investeringer 
 
Kommunens eiendomsmasse i form av bygg, anlegg og infrastruktur må være funksjonell og i 
god stand. Det er dokumentert at rehabiliteringsbehovet i kommunale bygg og anlegg vil være 
meget omfattende, og at arbeidet med vedlikehold og rehabilitering av dagens 
bygg/eiendommer også må styrkes betraktelig. 
 
Planbehov: 

- Boligpolitisk handlingsplan 
- Plan for vedlikehold av kommunal bygningsmasse 
- Plan for sosial og helsemessig beredskap 
- Kompetanse og rekrutteringsplan 
- Kommunikasjonsplan 
- Temaplan for helse- og velferdsbygg 
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5 Forslag planoppgaver 2020 - 2023 
 
Plan- og bygningsloven stiller krav til at behovet for rullering av hele eller deler av 
kommuneplanen skal vurderes som en del av planstrategien. 
 
Kommuneplanen: 
På bakgrunn av de utfordringer og utviklingstrekk som er beskrevet, skal: 

- Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2019, er det ikke behov for revidering i 
inneværende kommunestyreperiode. 

- Kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2015, kan det være behov for revidering av 
delområder.  

Systematisering: 
- Meråker kommunes kommunikasjonsplan og kompetanseplanplan, vurderes som 

hensiktsmessig, og legges til grunn ved fornying og rullering av planverket. 
 
Planbehov frem mot 2023: 
I tabellen nedenfor fremgår rådmannens forslag til planbehov frem mot 2023. De fleste av de 
foreslåtte planene innebærer en revisjon av tidligere vedtatte planer. 
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Tabell 1: Forslag planoppgaver 2020-2023 
 

Plantype  Oppstart  Hovedansvarlig  Lov- 
pålagt 

Strategisk næringsplan 2020 Sektor kommunal utvikling  

Brannordning 2020 Sektor kommunal utvikling X 

Hovedplan veg 2021 Sektor kommunal utvikling  

Hovedplan vann og avløp 2020 Sektor kommunal utvikling X 

Energi- og klimaplan 2021 Sektor kommunal utvikling  

Plan for vedlikehold av kommunal 
bygningsmasse 

2022 Sektor kommunal utvikling  

Kommunedelplan stedsutvikling 2020 Sektor kommunal utvikling  

Lokal matstrategi 2020 Sektor kommunal utvikling  

Trafikksikkerhetsplan 2021 Trafikksikkerhetsutvalget X 

Kompetanse og rekrutteringsplan 
 

2020 Rådmannen X 

Kommunikasjonsplan 2020 Rådmannen  

Boligpolitisk handlingsplan 2021 Sektor helse pleie og omsorg  

Temaplan for helhetlig læringsløp fra barnehage 
til videregående skole  

2021 Sektor skole oppvekst og kultur  X 

Temaplan for helse- og velferdsbygg 2021 Sektor helse pleie og omsorg  

Helse og omsorgsplanen 
 

2020 Sektor helse pleie og omsorg X 

Plan for sosial og helsemessig beredskap 2022 Sektor helse pleie og omsorg X 

Kommuneplanens arealdel 2023 Sektor kommunal utvikling X 

Sti og skiltplan 2022 Sektor skole oppvekst og kultur  
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Tabell 2 - Oversikt alle planer 
 
Plan Vedtatt/revidert Lovpålagt 
   
Kommuneplaner   
Samfunnsdel 2019 X 
Arealplan 2015 X 
   
Andre overordnede planer   
Økonomiplan og budsjett Årlig rullering X 
Kommunikasjonsplan   
Kompetanse og rekrutteringsplan   
Beredskapsplan 2008/2011/2013/2019  
Overordnet ROS-analyse 2013/2019 X 
Energi- og klimaplan 2010  
Strategisk næringsplan  1997/2003   
Strategisk næringsplan for 
Værnesregionen 

2011  

Trafikksikkerhetsplan 2016   
Boligpolitisk handlingsplan   
Folkehelse - handlingsplan   
Kommunedelplan Stedsutvikling   
   
Reguleringsplaner - pågående   
Rypetoppen adventurepark   
Veg Vardetun   
Funnsjøen Sør hyttefelt   
Steinfjellet II   
Meråker grunnskole   
Kirkebyfjellet   
Moldemyra   
   
 
Tema og sektorplaner 

  

Helse, pleie og omsorg   
Helse og omsorgsplanen   
Temaplan for helse- og velferdsbygg   
Ruspolitisk handlingsplan  X 
Plan for sosial og helsemessig 
beredskap 

  

Smittevernplanen (Interkommunal 
plan)  

 X 

   
  



14 

Plan Vedtatt/revidert Lovpålagt 
Skole, oppvekst og kultur   
Temaplan for oppvekstanlegg 2017  
Temaplan for helhetlig læringsløp 
barnehage til videregående 

2019 Hvert år 

Kulturplan m/plan for idrettsanlegg 2017 Hvert 4 år 
Kommunedelplan kulturminner 1997  
Idrettsanlegg   
Tilstandsrapport Meråker skole 2012, 2019 

KFU. SU, KSOK 
 

Kvalitetssikringsplan Meråker skole  2012 
KFU, SU, KSOK 

Hvert år 

Strategisk plan for 
kompetanseutvikling og 
skoleutvikling 

2012 2018/2019 
KFU, SU, KSOK 

Hevert andre år 

Kvalitetssikringsplan for barnehagene 
og barnehageadministrasjon i Meråker 
kommune 

2012 2020 
SU, KSOK 

Hvert år 

Kompetanseplan for barnehagene 
2010-2013 

2012, SU, KSOK  

Museumsplan for Meråker kommune 
og stiftelsen Meråker-Musea 

2010, KSOK Hvert år 

Kvalitetsmelding for oppvekst i 
Meråker kommune 

 Hvert år 

Kompetanseplan for pedagogisk 
personale v/Meråker skole 

 Hvert år 

Oversiktsdokument folkehelse 2017 Hvert tredje år 
Revidering av 
introduksjonsprogrammet for 
nyankomne innvandrere i Meråker 
kommune 

2017 Hvert andre år 

Skilt og stiplan   
Kommunal utvikling   
Hovedplan veg   
Kommunedelplan vann og avløp  
(1999-2009) 

2000 X 

Kommunedelplan Beiteplan 1998/2019  
Brannordning og redning 1997 X 
Landbruksplan 2016/2018  
Kommunal målsetting for 
hjorteviltforvaltning  

2017 X 

Beredskapsplan for Meråker 
kommunale vannverk 

Rullering X 

Plan for vedlikehold av kommunal 
bygningsmasse 

  

Kommunedelplan avfall 1996  
Lokal matstrategi   
Plan for kjøretøy og maskiner   


