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Høring: Strategisk plan: Attraktivitet for Elverum - næring, bosted, besøk - 2021 - 
2026 
 
Elverum kommune har tidligere hatt næringsplaner gjennom flere perioder – den siste har vært gjeldende 
for perioden 2014 – 2018.  I kommunestyremøte 23. september 2020 ble det vedtatt å igangsette 
prosessen for å utvikle Strategisk plan: Attraktivitet for Elverum  - næring, bosted, besøk - jfr. 
kommunestyresak KS-097/20. Kommunestyrekomité for vekst og utvikling ble oppnevnt som 
styringsgruppe for planprosessen. 
 
Planen skal være en plan for arbeidet for å skape økt attraktivitet for Elverum, og skal bidra til at Elverum 
blir et enda bedre sted å bo, besøke og arbeide i, og å utvikle og etablere virksomhet i. Planen vektlegger å 
utvikle samarbeid, struktur og kultur for en styrket utvikling av Elverum i årene som kommer.  
 
Dersom en skal lykkes i attraktivitetsarbeidet er det viktig at alle aktuelle aktører deltar, både 
privatpersoner, lag og organisasjoner, private bedrifter og offentlige myndighetsorgan og forvaltere, både 
på kommunalt, regionalt og statlig nivå. Som bidrag til å sikre slik medvirkning og involvering sendes utkast 
til planen på høring. 
 
Planen er bygd opp med fem kapitler. Vi ønsker innspill på hele planen, men særlig innenfor kapittel 2: 
«Mål og strategier». Hovedmålet i planen er formulert som «framtidige ønskede tilstander», det vil si en 
målformulering som beskriver ønsket tilstand i Elverum per 2026. Videre er det definert mål innenfor de tre 
fokusområdene utadvendt, handlekraftig og synlig, med tilhørende strategier for måloppnåelse. 
Strategiene i denne planen er å forstå som «veivalg» innenfor de enkelte fokusområdene i 
attraktivitetsarbeidet, og viser hva som vurderes som riktig å prioritere å gjøre for at kommunen skal nå 
målet om å være en attraktiv kommune både for innbyggere, næringsliv og besøkende. 
 
For øvrig vises det til planutkastet som følger vedlagt. Høringsforslaget er også lagt ut på kommunens 
hjemmeside.  
 
Fristen for å komme med innspill/høringsuttalelse er satt til 15. august 2021.  
 
Privatpersoner, lag, foreninger, offentlige og private virksomheter og andre er velkomne til å gi uttalelse til 
planutkastet. Høringsuttalelse sendes Elverum kommune på e-post til postmottak@elverum.kommune.no, 
eventuelt med post til Elverum kommune, postboks 403, 2418 Elverum. 
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Husk å merke uttalelsen «Strategisk plan for attraktivitet 2021 – 2026»  
 
 
Med hilsen   
   
Aasmund Hagen   
assisterende kommunedirektør 
 
 
 
 
 

  

   
 

 
 
 
 
Mottakere: 
Alfarheim lille friteater    
Alvarheim Rotaryklubb    
Børre Rogstadkjernet    
Christian Amundsen    
Christian Eckbo    
Civitan    
DNT    
Elverum barnemusikkteater    
Elverum fotball    
Elverum Hagelag    
Elverum husflidslag    
Elverum Rotaryklubb    
Elverum Skytterlag    
Elverum turforening    
Elverum turn    
Fellesutvalget samfunnshus og 
grendehus 

   

Festspillene    
FK Orion    
Formannskap - faste    
Forsvaret – Østerdal Garnison    
Frivillighetssentralen    
Gruppeledere    
Gunnar Aakran Eek    
Hanne Tømte    
Hernes IL    
Høgskolen i Innlandet    
Idrettsrådet    
Innlandet fylkeskommune    
Jeanett Harviken    
Kalle Björkmann    
Kiwanis    
Kjell Kulvedrøsten    
Kjell-Erik Nordahl    
Lars Erik Knippa    
Leif Rune Skymoen    



Side 3 av 3 

Mottakere: 
Lene Faraasen    
Lions    
Marius Moe Hansen    
Mjøner Speidergruppe    
Movies on war    
Musikkrådet    
Møteplassen    
NJFF    
Per Kveseth    
Rune Langerud    
Rune Midthun    
Røde Kors    
Rådmannens ledergruppe    
Sanitetskvinnene    
Statsforvalteren i Innlandet    
Strandbygda IL    
Svein Inge Sunde    
Svein Tollersrud    
Taigaen Supporterklubb    
Terje Røed    
Tom Johansen    
Ungdomsråd    
Vilmer    
Visit Elverumsregionen/Innlandet    

 


