
Kommunestyremøte 10 mai 2021 

Kortversjon av oppsummeringen av gruppearbeid om bærekraftig 

utvikling. 

 

Spørsmål 1. Hvilke utfordringer og muligheter kan Søndre Land kommune står overfor 

i kommende 10 – års periode knyttet til et sosialt, økonomisk og miljømessig 

bærekraftig samfunn? 
 

Økonomisk bærekraft 
Utfordringer 

 Det er en utfordring at kommunen får større gjeld  

 Det blir færre og eldre innbyggere 
 

Muligheter/potensial  

 Teknologi, for eksempel innen helse/velferdsteknologi 

 Involvering av frivilligheten i framtidas helsetjenester 

 Stadig utvikling av kompetanse 

 Bo-kommune  
 Vi bruker ikke godt nok potensialet for turisme/skogbruk/landbruk. Vi er kanskje for 

lite kreative. 
 

Sosial bærekraft 

 Jobbe for at alle mennesker skal ha et trygt og stabilt liv 

 Tidlig innsats i barnehage og skole. «Pitstop – kråkevika» er et godt eksempel 

 Holdningsendring: Forståelse for hvordan vi skal gå frem.  

 Alle foreldre blir tilbudt COS kurs  

 Vi har et positivitetsproblem i Søndre Land, jamfør «Janteloven».  

 Fremsnakking er viktig 

 Viktig å si ifra og ikke godta alt som blir skrevet på «Søndre Land Engasjerte 
Innbyggere» 

 Synlig ordfører - positivt for kommunen vår. 

 Kan bortfall i skogsarbeideryrket være med å forklare folkehelseutfordringene i Søndre 

Land. Vi har for mange voksne utenfor arbeidslivet? 
 

Miljømessig bærekraft 

 Horisont – må hele tiden utvikle seg 

 Skog  

 Land Sag 

 Utmark – kan denne brukes av alle sett i forhold til folkehelse 

 Massiv Tre – Kanskje det er noe kommunen kan satse på 



 Industriutvikling – batterifabrikk. Vi har uansett fått opp øynene for oss selv som 
aktuelle og knyttet til oss kompetanse. Dannet relasjoner. 

 

 

Spørsmål 2. Hvilke langsiktige mål skal kommunen jobbe etter?  
 Større grad involvering av befolkningen for å skape en felles forståelse for behovet for 

endring. Et engasjement om at vi jobber med og ikke mot  
 Bygge på styrkene våre; skole, helse, utenforskap  
 Selge tjenester/bli et regionalt kraftsenter 
 Fortsette utviklingen av tomter for å tiltrekke oss innbyggere?  
 Bredbånd helt avgjørende  

 

 Tidlig innsats 

 Har arenaer der en kan være tilstede utover lag, idrett og ungdommens hus  

 Støtte frivilligheten 

 Se til FHI og info om sosial bærekraft 

 levende sentrum - sentrumsprosjektet og tilgang til arbeid og boliger. Her er det satt i 
gang arbeid i riktig retning 

 Trygge samfunn og tilhørighet 

 Hvilken historie er det vi forteller om Søndre Land, hvilken stolthet har vi? Hva forteller vi 
som alle føler eierskap og tilhørighet til - bør jobbes mer med. Som fotball 
arrangementer, fra fjord til helvete, Tid for tømmer, Fjordflyt -> Går på å bygge 
tilhørighet og kultur. Hva er Søndre Land, hva forbindes med Søndre Land? 
 

 Være en attraktiv bokommune og etablererkommune som deltar aktivt i grønt skifte.  

 Være tilgjengelig for bedrifter med miljøvennlig og bærekraftig industri. 
 

 Utenforskapet må ned. Frafall i videregående skole må ned.  

 Fortsatt spredt bosetning, men vi må få aksept for at vi trenger et bærekraftig 

kommunesenter.  

 Tilflytting til kommunen, både fra eget land og fra andre land.  

 Legge til rette for deltagelse og samarbeid i på alle plan.  

 Etablere gode rutiner for tidlig innsats på alle plan. Innbyggere i Søndre Land skal se seg 

selv som en ressurs. 
 

Spørsmål 3. Hva kan være aktuelle strategier / satsingsområder for å nå disse målene? 
 Søndre Land har vært og bør framover være en «raus kommune» 
 Vi har store muligheter til en bærekraftig miljømessig utvikling gjennom god bruk og 

forvaltning av naturressursene våre 
 

 Skal arbeidet med samfunnsplanen gi gjenklang i befolkningen er det viktig at vi stikker 
fingen i jorda  



 flere ladepunkter til el kjøretøy for å få ned co2 utslipp fra gjennomgangstrafikken 

 Solcellepark 

 Legge til rette for gode klimavalg i planleggingen når vi bygger boligfelt – plussboliger. 
Hus skal ligge øst-vest for bedre tilgang til å fange solenergi med solcellepaneler 
 

 Energibruk. Kanskje skulle kommunen ha en ENØK-rådgiver. Heve kommunens 
kompetanse for å kunne gi råd til utbyggere. Solcelle? Vindkraft? 

 Transport; holde fokus oppe på fylkeskommunale veier 

 Utbygging av fiber. Vi har strategi, flette denne sammen med andre strategier på andre 
områder for å nå mål. Folk flytter ut av byer, vi må ha boligtomter og være en aktiv 
hyttekommune. Jobber hjemmefra- mindre kjøring. Melde flytting til SLK? 

 Rensing av vann. Spillvann 

 Attraktivitet. Vi må markedsføre oss. Vi må samarbeide på flere områder og passe oss for 
silotenkning 
 

 Satsing på kvalitet i barnehage og skole. Aktivitetstilbud til barn og unge. Bedre 

muligheter for arbeidstrening for ungdom. Bedre samarbeid mellom NAV og 

arbeidsplassene som tross alt finns. 

 Satse på folkehelseprosjektet og på Sølve. Hele tida må vi tenke og handle forebyggende. 

Bedre samarbeid mellom skole og fritid. Bygge ryggrad hos ungdom. Lære ungdom at det 

er nyttig og lov å feile, vis vi bare kan lære av det. Bygge videre på nettverkstankegangen i 

kommunen. 
 

 


