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1. Innledning
Når du spør innbyggerne i Grong hva som er viktig for dem, varierer selvfølgelig svarene etter alder og
interesser, men hele 89% sier at kultur- og kinotilbudet er viktig for dem, 86% sier at tilrettelagte ski- og
turløyper er viktig mens 76 % sier at et variert idrettstilbud er viktig. Mulighetene for jakt og fiske
kommer på en 4.plass med 74% med kollektivtilbudet like bak med 73%. Mange er også godt fornøyde
med tilbudene nevnt ovenfor, med unntak av kollektivtilbudet. Hele 87% synes det er viktig at det er
stille og fredelig her.
De fleste ønsker seg en enebolig og mange vil ha en litt større eiendom og bygge seg eget hus, gjerne litt
utenfor sentrum, men fortsatt i gåavstand til sentrale funksjoner. De eldre vil gjerne ha en leilighet i
selve sentrum.
En del av bedriftene våre har problemer med å skaffe seg riktig arbeidskraft, samtidig som over 30% av
innbyggerne ikke synes det er enkelt å få oversikt over arbeidsmarkedet og hva som finnes av muligheter.
Veldig mange ønsker seg en sikker arbeidsplass, og heltid er de fleste opptatt av, men noen ønsker seg
også deltid.
Mange finner seg til rette her i Grong, men en del føler seg ensomme og synes det er vanskelig å bygge
seg nettverk. 56% sier at de blir invitert med, men 22% sier at de ikke blir det. 19% sier at de føler seg
ensomme. De eldre er mest fornøyde med uformelle møteplasser, unge voksne er minst fornøyde.
På spørsmålet om hva Grong skal profilere seg som, svarer 50% friluftskommune, 34% skolekommune og
31% regionsenter. Av FN sine bærekraftsmål er hele 71% opptatt av målet om god helse og livskvalitet.

2. Planprosess
Kommunestyret vedtok ny planstrategi den 28.05.2020. Den fastslår at arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel skal startes i 2020 og gjøres ferdig i løpet av 2021. På grunn av koronapandemien er
sluttdato utsatt til juni 2022.

3. Medvirkning
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse høsten 2020 som fikk veldig stor oppslutning, hele 950 svarte
på deler eller hele undersøkelsen. Det ble også gjort en undersøkelse blant kommunens bedrifter som
hadde dårlig oppslutning, kun 23 bedrifter svarte. Det er gjennomført en egen ungdomsundersøkelse for
de under 17 år. På grunn av korona blir det kun gjennomført lite fysiske møter i planarbeidet. Når
arbeidet med å lage strategier er ferdig, vil hele dokumentet bli sendt på høring.

4. Planens oppbygging
Kommuneplanens del 1 består av visjon, overordnet mål og 4 hovedmål. Videre er det utarbeidet forslag
til hva vi skal gjøre for å nå målene, strategier. Det er 4 grupper som har hatt ansvaret for utarbeiding av
strategiene. Disse har samarbeidet med ulike lag, foreninger, fagpersonell samt hatt ulike møter. Disse 4
gruppene har hatt ansvar for områdene:
•
•

Næring og samfunn
Oppvekst
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•
•

Helse og omsorg
Kultur og idrett

Tiltak i forhold til strategiene vil bli utarbeidet gjennom handlingsplanen i økonomiplanen
Del 2 er et grunnlagsdokument som har utfyllende informasjon om fakta og tall om kommunens
virksomhet og utvikling.

5. Visjon og hovedmål.
Den 22.04.21 vedtok kommunestyret visjon, overordnet hovedmål og 4 hovedmål.

Visjonen er: «Kraft i elver og folk»
Overordnet mål lyder:
Innen 2030 skal bærekraft og folkehelse danne grunnlaget for all samfunns og
næringsutvikling i Grong.
De fire hovedmålene er:
1. Innen 2030 skal Grong være en kommune som er attraktiv for bedrifter og som har et
mangfoldig næringsliv.
2. Innen 2030 skal Grong fortsatt være et trygt og attraktivt bosted
3. Innen 2030 skal det bo flere barn i Grong enn i dag.
4. Innen 2030 skal folk kjenne Grong som nytenkende og inkluderende

6. FNs bærekraftsmål
Grong kommune har valgt å legge størst vekt på følgende bærekraftsmål:
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7. Kommunens profil

Grong kommune skal profilere seg som en
friluftskommune

4

Dato: 17.03.2022

8. Strategidel
8.1 Overordnet mål:
Innen 2030 skal bærekraft og folkehelse danne grunnlaget for all samfunnsog næringsutvikling i Grong

1

FNs BKM
Slik gjør vi det:
Friluftslivet og idrett skal styrke arbeidet for god folkehelse, gjennom
systematisk tilrettelegging så den enkelte har mulighet til å ta vare på
egen helse.

2

Arbeide for å hindre utenforskap i samarbeid med næringslivet og
frivilligheten.

3

Det skal være fokus på bærekraft i alt kommunen gjør. Kommunen
skal delta i bærekraftnettverk, klargjøre hvilke måleparameter som er
viktig for kommunen og måle dette systematisk over tid. Målet er
sosial-, økonomisk -og klimamessig bærekraft.

4
5
6

Grong kommune skal bidra til bevissthet om innbyggernes og
kommunens forbruk.
Samhandling mellom avdelinger, etater og andre kommuner skal
være et foretrukket verktøy for utvikling og drift i Grong kommune.
Kommunen skal være aktiv ovenfor regionale -og nasjonale
myndigheter gjennom å søke utviklingsprosjekter og delta i nasjonale
satsingsområder, som for eksempel bygdevekstavtaler.
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8.2 Hovedmål 1
Innen 2030 skal Grong være en kommune som er attraktiv for bedrifter og
som har et mangfoldig næringsliv
1

Slik gjør vi det:
Utvikle «Hvorfor etablere næring i Grong?». Synliggjøre muligheter
ved å etablere seg i Grong spesielt ovenfor gründere.

2

Ha næringsarealer som oppleves attraktive for ulike typer næringsliv.

3

Bidra til attraktive arbeidsfellesskap for verdiskaping og
kunnskapsdeling

4
5

Etablere et omdømmearbeid rettet mot unge og synliggjøre
muligheter i kommunen og regionen.
Videreutvikling av en helårlig reiselivsdestinasjon med basis i våre
natur- og friluftslivskvaliteter, med spesielt fokus på mulighetene i
Bjørgan-/Heia-området.

6

Kjennskap til, og samhandling med, lokalt næringsliv skal skje i hele
utdanningsløpet – fra barnehage til universitet.

7

Legge til rette for rekruttering i offentlig og private bedrifter, blant
annet gjennom en offensiv lærlingestrategi.

8
9

Arbeide for at næringslivet og offentlig sektor har muligheter for
etter – og videreutdanning i regionen.
Videreutvikle Grong som handelssenter i samhandling med
næringslivet.

10

Legge til rette for et aktivt landbruk som er attraktivt for kommende
generasjoner, herunder utvikle småskalalandbruk.

11

Arealer som kan nyttes til mat - og skogproduksjon skal holdes i hevd
og sikres lokalt eierskap.
Satse på gode møteplasser og samhandling mellom næringslivet, det
offentlige og frivilligheten.

12

FNs BKM

6

Dato: 17.03.2022

8.3 Hovedmål 2
Innen 2030 skal Grong fortsatt være et trygt og attraktivt bosted
1

2
3

Slik gjør vi det:
Grong kommune skal jobbe helhetlig og systematisk for å møte
fremtidige helseutfordringer der forebygging og tidlig innsats er i
fokus.
Som friluftskommune skal vi videreutvikle og tilrettelegge
friluftslivstilbud både til helseforebygging, reiselivsutvikling og for at
folk skal bosette seg i Grong.
Grong kommune skal tilby et godt barnehage- og skoletilbud med
fokus på fag, trivsel, inkludering og videreutvikling.

4

Alle i Grong kommune har ansvar for at ingen blir utsatt for
utenforskap, og bidra til at lokalsamfunnet er trygt og inkluderende.

5

Grong kommune skal bidra til et godt organisert arbeidsliv med ordna
forhold.
Det skal arbeides for å få et best mulig tilrettelagt kollektivtilbud for
alle grupper.

6
7
8

FNs BKM

Videreutvikle våre kulturtilbud og idrettsanlegg, samt legg til rette for
nye aktiviteter. Synliggjøre mangfoldet som finnes innen kultur- og
fritidsaktiviteter i Grong.
Utvikle ulike typer bolig for ulike faser i livet, blant annet gjennom
prøvebotilbud, bofellesskap og et allsidig tomte- og boligtilbud i hele
kommunen.

9

Tilrettelegge møteplasser for ulike aldre og interesser.

10

Arbeide for tilstedeværelse fra blålysetatene i kommunen er viktig for
folks trygghet.

11

Alle tre bygdesentrene skal utvikles.

12

Bidra til samhandling om helsetjenester til innbyggerne både innen
primær – og spesialisthelsetjenesten.
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8.4 Hovedmål 3.
Innen 2030 skal det bo flere barn i Grong enn i dag
1
2

Slik gjør vi det:
Legge til rette for at barn og unge kan drive med idrett og kultur
gjennom et mangfold av aktiviteter.
Bidra til at frivilligheten er en av grunnpilarene i barne- og
ungdomsmiljøet.

3

Det skal være et kontinuerlig arbeid med innovasjon og
kunnskapsbygging i barnehager og skoler.

4

Grong kommune skal være gode på tidlig innsats og tverrfaglig arbeid
med barn og unge.
Gjøre det ekstra attraktivt å bo i Grong med barn.

5
6
7

FNs BKM

Jobbe systematisk for at de som kommer til kommunen trives og
ønsker å bo i kommunen
Grong skal fortsatt være en utdanningskommune, med videregåendeog folkehøgskolen. Jobbing med ungdomsmiljøet må til enhver tid
være høyt prioritert gjennom samhandling og tilstedeværelse.
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8.5 Hovedmål 4
Innen 2030 skal folk kjenne Grong som nytenkende og inkluderende
1

Slik gjør vi det:
Grong skal være en JA kommune for nytenkende arrangement som
fremmer samvær, humor og inkludering.

2

Bedre digital informasjon til innbyggere og besøkende. Det skal
arbeides for at flest mulig skal kunne ta i bruk digitale flater.

3

Innbyggerne i Grong skal gis mulighet til et trygt og verdig liv i eget
hjem ved bruk av nye metoder og ny teknologi.

4
5

Grong skal legge til rette for innovasjon, forskning og utvikling.
Det skal arbeides med ordninger som muliggjør barn og unge sin
deltakelse i aktiviteter uansett økonomi.

6

Arbeide for et aktivt og attraktivt sentrum.

7

Grong kommune skal videreutvikle et tett samarbeid med lag og
organisasjoner for å styrke et rikt kulturliv, gi bedre livskvalitet til
innbyggerne samt løse nødvendige samfunnsoppgaver på nye måter.

8

Kommunen skal være åpen for å teste ut nye arbeidsmetoder, utvikle
kunnskap og tjenester til det beste for innbyggerne, næringslivet og
regionen.

FNs BKM
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