HELHETSVURDERING AV

«Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og
utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er
avgjørende for å nå de globale målene.»

Innledning
•

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De trådte i kraft i
januar 2016.

•

FNs medlemsland er enige om 17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.

•

Målene handler om store, overordnede temaer, samtidig som de angår hver
enkelt av oss. Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig
retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. Lokal
handling er avgjørende for å nå de globale målene.

•

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023
har regjeringen fremhevet at den forventer at kommunene legger FNs
bærekraftsmål til grunn for sin samfunns- og arealplanlegging.

•

Kommunestyret vedtok i oppstartssaken for den kommunale planstrategien
at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for fremtidig kommunal
planlegging og at de skal innarbeides i den kommunale planstrategien.

•

For å prioritere og sikre fokus i planleggingen, anbefaler rådmannen at de
mest relevante bærekraftsmål velges ut som fokusområder for Kongsvinger.

•

Planstrategien skal utpeke disse fokusområdene. Ved neste revidering av
kommuneplanens samfunnsdel skal dette så følges opp ved å konkretisere
egne, lokale mål innen de prioriterte områdene.

•

Formålet med dette dokumentet er å gi en systematisk gjennomgang av alle
de 17 bærekraftsmålene og bakgrunn for utvelgelse av hvilke av disse som
bør utpekes som særskilte fokusområder i Kongsvinger.

•

Hvis kommuneplanen skal videreføres uten endringer i denne perioden, er
det viktig å prøve å få nedfelt bærekraftsmålene i økonomiplanen.

Det nasjonale prosjektet - Bærekraftsløftet
•

Norske kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har innledet
samarbeid med 16 FN-organisasjoner, under paraplyen United for Smart
Sustainable Cities (U4SSC), om smart bærekraftig utvikling av byer og
lokalsamfunn.

•

I samarbeid med FN etablerer kommunene et nasjonalt prosjekt Bærekraftsløftet.

•

Målet med prosjektet er å innarbeide bærekraftsmålene, samtidig som
resultater og løsninger fra Norge kan bidra til bærekraftig verdiskaping
nasjonalt gjennom overføring av kunnskap og løsninger til byer og
lokalsamfunn i hele verden.

•

Våren 2020 etableres en prosjektorganisasjon og en nasjonal styringsgruppe

•

Bærekraftsløftet handler om å sette det lokale bærekraftarbeidet inn i et
system.

•

Ringerike og Asker er med i dette samarbeidet, og det er hentet inspirasjon
fra deres arbeid.

sammen med de første kommune- og fylkespartnerne, KS, Innovasjon Norge
og DOGA.

Globale mål og nasjonale forventninger
Kommunens ansvar og virkemidler
Lokale muligheter og utfordringer
Kan Kongsvinger påvirke
dette bærekraftsmålet?

Metode

Helhetsvurdering

Fokusområde for Kongsvinger

For å velge ut hvilke bærekraftsmål Kongsvinger bør ha fokus
på er alle 17 mål og 169 delmål gjennomgått og relevans for
Kongsvinger vurdert. I dette dokumentet belyses så følgende
spørsmål for hvert av bærekraftsmålene:

• Nasjonale forventninger og statlige føringer. Under denne
overskriften belyses det om det er nasjonale
forventninger eller statlige føringer som tilsier at området
bør prioriteres.
• Hva er kommunens ansvar og virkemidler innenfor
området? Under denne overskriften belyses det om
kommunen har virkemidler eller annen mulighet til å
bidra til høyere måloppnåelse på området enn i dag.
• Belyse lokale muligheter og utfordringer; Har Kongsvinger
kjente muligheter eller utfordringer på området,
herunder utfordringer identifisert i folkehelseoversikten?

Planstrategi

• Helhetsvurdering
Bærekraftsmålene kobles opp mot ansvaret kommunen har
innenfor de ulike områdene, hvilke forventninger staten har
til kommunen og hvilke virkemidler og utfordringer
kommunen har. Basert på dette gis en vurdering av områder
vi har mulighet til å påvirke, og så en helhetsvurdering av
hvilke bærekraftsmål Kongsvinger bør ha som fokusområder.

Kommuneplans samfunns- og arealdel
Andre planer og strategier
Handlingsprogram og budsjett
(økonomiplanen)

Figuren til høyre viser sammenhengen.

Tiltak
Tiltak

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Globale mål Kongsvinger ikke kan påvirke

Globale mål som overlapper med andre mål

Globale mål som muligens prioriteres som fokusområder

Rådmannens forslag til fokusområder for Kongsvinger

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER
Kommunen bør legge til rette for at alle skal ha like muligheter
til å lykkes gjennom utdanning, arbeid og støtteordninger m.m.
Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn og unge har
færre valgmuligheter enn andre barn og unge i Norge, blant
annet at de ikke har lik mulighet til å delta i lokalsamfunnets
aktiviteter på lik linje med andre barn.

«Utrydde alle former for
fattigdom i hele verden»

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å
motvirke og forebygge
levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller.
Kommunene legger universell
utforming til grunn i planlegging av
omgivelser og bebyggelse og ivaretar
folkehelsehensyn i planleggingen.

Kommunene ivaretar barn og unges
interesser gjennom en samfunns- og
arealplanlegging som skaper trygge,
attraktive og aktivitetsfremmende byog bomiljø.

• Andelen barn (0-17 år) i lavinntektshusholdninger er høyere enn i
landet som helhet. For barn og unge har dette langt større
konsekvenser for helsa –både fysisk og psykisk- enn det har for
voksne.
• Kongsvinger har en høy andel barn i vedvarende lavinntektsfamilier
(definert å leve i fattigdom): ved utgangen av 2019 var tallene for
kommunen 16 % (en økning fra 12,5% i 2013), mens landssnittet
var 10,3 %
• Bolig anses som en viktig forutsetning for skole, arbeid og
integrering, og ulike støtteordninger iverksettes for å gi innbyggere i
Kongsvinger trygge boforhold som kan bidra til å gi alle like
muligheter for å lykkes Kongsvinger kommune har en høy andel
unge på ulike velferdsordninger. Det er viktig å sette inn målrettede
tiltak for å unngå at sosiale utfordringer går i arv til neste
generasjon.
• Kommunen har også en høy andel eldre aleneboere med trang
økonomi. Dette gir utfordringer både i forhold til bosituasjon, helse
og aktiviteter. Sosiale forskjeller er en stor utfordring for
kommunen, som må arbeides med kontinuerlig. Dette er en
utfordring som kan påvirke på to måter. Eks. 58% av barn i
Kongsvinger som bor i husholdninger med lavinntekt bor i leid bolig,
i landet i øvrig er det tallet 62%.

Enten gjennom tiltak som reduserer forskjeller, og ved å sørge for at
økonomisk svake/sårbare grupper er mindre utsatt overfor
klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og
miljømessige påkjenninger (f. eks. støy, luftforurensning etc.). Ved det
siste punktet er kommunens planlegging avgjørende. Utvikling av
egnede, trygge og rimelige boliger for alle aldersgrupper er viktig for å
kunne gi innbyggere lik rett til ressurser og tjenester. Og i tillegg må
det arbeides for å øke deltakelse i organiserte aktiviteter og i
kulturskolen.

HELHETSVURDERING
Målet om å utrydde alle former for fattigdom i hele verden handler
om at den økonomiske veksten skal være inkluderende og fordeles
jevnere blant land og befolkning.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I I Kongsvinger kommune ønsker man å gi tilbud på lavest mulig nivå
og øke dette tilbudet etter behov. Næromsorg er et viktig prinsipp:
De fleste ønsker å kunne leve i egne hjem i sitt nærmiljø og med sitt
sosiale nettverk så lenge som mulig. Med et tilpasset tjenestetilbud,
kompetanseutvikling for høyere kvalitet på tjenestene og
velferdsteknologiske hjelpemidler vil kommunen kunne yte gode
tjenester også med demografiske og økonomiske utfordringer.
Fokusområde for Kongsvinger?
Dette er et område hvor Kongsvinger har utfordringer. Likevel vil
dette målet arbeidet med kontinuerlig, da det er et av kommunens
viktigste ansvarsområder. Flere FNs bærekraftsmål henger tett
sammen, og flere av utfordringene i dette målet henger sammen
med de globale målene om god helse, god utdanning og bærekraftige
byer og samfunn.

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Kongsvinger kommune

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER
Kommunen gir veiledning og kostholdsråd, gjennom helsestasjoner
og skolehelsetjeneste. Kommunene har gjennom barnehager, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god helse for
innbyggerne gjennom et effektivt helsesystem.

«Utrydde sult, oppnå
matsikkerhet og bedre ernæring,
og fremme bærekraftig
landbruk.»

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å
motvirke og forebygge
levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller.
Fylkeskommunene og kommunene
legger til rette for økt verdiskaping og
nye grønne næringer innenfor jord- og
skogbruk.

Fylkeskommunene og kommunene
sikrer viktige jordbruksområder og
kulturlandskap i land bruket gjennom
langsiktige utbyggingsgrenser.
Utbyggingsløsninger som kan redusere
ned bygging av dyrka mark vurderes i
samsvar med det nasjonale
jordvernmålet.

Helse- og mestring har utarbeidet ernæringsplaner og tatt i bruk
ernæringskartlegging hos alle brukere av kommunens helse-og
mestringstjenester. Det er iverksatt tiltak i institusjoner, boliger og
blant hjemmeboende for å sett fokus på matglede, matopplevelser
og god ernæring.
Ansatte i helse- og mestringstjenestene gis kompetanseheving i
ernæring og kosthold, slik at det tidlig kan iverksettes tiltak. Å sikre
bærekraftig matproduksjon til en stadig økende befolkning i Norge,
er et felles ansvar som kommunen må ta. Maten som produseres
på Kongsvinger skal være trygg, sikker og sunn.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• Kongsvinger ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder
livsstilsrelaterte sykdommer og overvekt blant voksne og barn.
• Nye utbyggingsområder kan medføre omdisponering av dyrka og
dyrkbar jord, og kan også øke presset på landbruksarealer
• I de siste 15 årene har den årlig omdisponeres av dyrkbar mark til
noe annet enn matproduksjon ligget på ca. 40 dekar dyrkbar. Med
begrensede arealer for matproduksjon er det viktig at
omdisponeringen holdes lavest mulig.

HELHETSVURDERING
Målet om å utrydde sult i verden handler om å tenke nytt om måten
man dyrker, fordeler og bruker mat. Antall mennesker som lever i
kronisk sult globalt er fortsatt svært høy.
Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og
sykdommer som overvekt og fedme. Kommunen kan gjennom ulike
institusjoner (barnehage, skole m.m.)skape gode vaner for
regelmessig fysisk aktivitet og matvaner i barne- og ungdomsårene
som er viktig for normal vekst og utvikling
Fokusområde for Kongsvinger?
Sosiale forskjeller er en av de større utfordringene for kommunen.
Dette målet knyttet til feilernæring og overvekt dekkes under målet
om god helse.
Kommunen må sikre aktiv bruk av dyrka jord og ressurser som kan
brukes til å produsere mat. Ha klare føringer når det gjelder
utbygging slik at det ikke legges unødig press på landbruks arealer. Få
ut mer av arealene gjennom økte avlinger og produksjon

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Kongsvinger kommune

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER
Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige
helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller
helsesituasjon.
Kommunene har gjennom barnehagene, skole, kultur- og
fritidstilbud mulighet til å bidra til god helse for innbyggerne,
og utjevne forskjeller i helsetilstand som kan forklares med
sosial og økonomisk ulikhet.

«Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett
alder»

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å
motvirke og forebygge
levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller (...).
Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår
for god psykisk og fysisk helse i
planleggingen.

Kommunene sikrer trygge og
helsefremmende bo- og
oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy
og luftforurensning
Kommuner og fylkeskommuner har en
aktiv og helhetlig tilnærming til
utvikling av aldersvennlige kommuner
og fylker.

• Livsstilsrelaterte sykdommer i Kongsvinger ligger noe over
landsgjennomsnittet. Der hvor Kongsvinger skiller seg mest ut er:
Overvekt: ca. 44% (kvinner ved første svangerskapskontroll)
overvektige, noe som er 10% høyere enn landsgjennomsnittet.
• Kols: Kongsvinger har en høyere andel innbyggere med KOLSdiagnose enn landet forøvrig, og det ses en endring i
sammensetning av pasientgruppen. KOLS-sykdom er økende blant
kvinner, og kvinnene er nå i flertall blant pasientene. Det høye
antallet KOLS-pasienter er delaktig i at Kongsvinger har et høyt
antall opphold på sykehus: 200 døgn per 1000 innbyggere.
• Folkehelseprofilen for Kongsvinger rapporterer at 201 innbyggere
av 1000 har psykisk uhelse/psykiske lidelser. Dette er høyere enn
fylket og landet forøvrig.
• Andelen kvinner som røyker er høyere for Kongsvinger enn fylket
og landet som helhet. Det er en nedadgående trend siden år 2000.
• Kongsvinger har en vaksinasjonsdekning mot meslinger hos 9åringer på 93,2 prosent. Dette vil fremdeles sørge for
flokkimmunitet, men er lavere enn vaksinasjonsdekning for samme
aldersgruppe i fylket og landet forøvrig.
• Andelen toåringer som er med i vaksinasjonsprogrammet er 93,8
prosent og svakt økende.

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende utfordringer med og
om overvannshåndtering som følge av klimaendringer, kan øke
risikoen for forurensing til luft, vann og jord.
• På landsbasis, også i Kongsvinger, er fysisk aktivitet synkende
blant alle aldersgrupper i befolkningen. Halvparten av
kommunens befolkning er stillesittende i 8 timer eller mer daglig,
andelen ungdomsskoleelever som er lite eller svært lite aktive er
høyere enn landsnivået.

HELHETSVURDERING
Målet om god helse handler om å leve friske og sunne liv som er en
forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling.
Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
God arealplanlegging er viktig for å gjøre det enkelt og trygt å bevege
seg for alle og fremme økt fysisk aktivitet i hverdagen, f.eks. gjennom
tilrettelegging for gående og syklende og god tilgjengelighet til
nærfriluftsområder. Også tilrettelegging for friluftsliv som gir
variasjon, stillhet og ro er viktig for folkehelse.
I Kongsvinger er sosiale forskjeller en utfordring, noe som har en klar
sammenheng med livsstilsrelaterte sykdommer. Her er kommunens
helse- og mestringstiltak viktige.
Fokusområde for Kongsvinger?
Forventningen om stadig flere eldre og lav befolkningsvekst i årene
fremover gjør det særlig viktig at en gjennom sin arealplanlegging og
annen myndighetsutøvelse tilrettelegger for at innbyggerne kan leve
sunne og aktive liv, samt at helsebelastende forurensning til luft,
vann og jord forebygges. God helse er et fokusområde i alt
kommunen foretar seg, og vurderes dermed som et fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Sikre inkluderende, rettferdig
og god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring
for alle»

Nasjonale forventninger til
planlegging
«Veien til deltakelse i utdanning og
arbeidsliv går svært ofte gjennom
frivillig virksomhet og opplevelser
gjennom felles aktiviteter i
lokalmiljøet. Bred deltakelse er et
middel for å sikre tillit, felleskap,
beredskap, likestilling, kompetanse og
velferd i lokalsamfunnene. Det er
viktig at kommunene leg- ger til rette
for dette.»

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

Alle barn og unge skal ha et trygt og godt barnehage- og
skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Utdanningsarenaer
som barnehager, grunnskoler, videregående skoler og
universitet/høyskole, er en av de viktigste faktorene som
bidrar til utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen.

Målet om god utdanning handler om å skape grunnlaget for å
forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til
utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• Andelen barn totalt i alderen 1-5 år med barnehageplass er 94% .
• Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage er 75 %.
• Andelen elever i grunnskolen, som opplever mobbing 7,3%, er nær
landsgjennomsnittet 7,1 %.
• 4,6 % av elevene i grunnskolen i Kongsvinger mottar
spesialundervisning, (Landet 7,7%).
• Kongsvingers grunnskolepoeng 40,4 er i snitt noe lavere enn
landsgjennomsnittet (41,4).
• I grunnskolen er andelen elever på lavest mestringsnivå i 5. trinn i
snitt (skalapoeng) de siste fire år 22,4, dette er litt bedre enn
landssnittet.
• Andelen elever på lavest mestringsnivå i 8. trinn og 9. trinn er 11,4
og 6,8. Dette er omtrent på landsgjennomsnittet.
• Kongsvinger har flere innbyggere med kun grunnskole som høyeste
fullførte utdanning 31 % , landet (25,8%) og færre med universitets/høgskoleutdanning 27%, landet (34%).
• Flere i Kongsvinger tar høyere utdanning, og dette følger trenden til
resten av landet.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I Kongsvinger har gutter og jenter lik tilgang til gra- tis utdanning med
god kvalitet. Barnehage og skole har likevel utfordringer. Flere barn
med minoritetsbakgrunn bør ha barnehageplass, læringsmiljøet
spesielt på ungdomstrinnet må bli bedre og andelen elever som
opplever mobbing må reduseres. Godt tilpasset undervisning kan
redusere antall elever som mottar spesialundervisning.
Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtilbud sammen med et
mangfold av frivillige organisasjoner bidrar til like muligheter, bygger
kompetanse for fremtiden og skaper holdninger som gir grunnlag for
en bærekraftig utvikling. Å innarbeide gode vaner med regelmessig
fysisk aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdomsårene er viktig
for god vekst og utvikling. Dette er med på å utjevne sosiale
forskjeller.

Fokusområde for Kongsvinger?
Skoler og barnehager er viktige arenaer hvor elever utvikler
kunnskap og holdninger så de kan mestre livene sine og delta i arbeid
og fellesskap i samfunnet. Dette skal bidra til å utjevne sosiale
forskjeller og legge til rette for at alle får like muligheter og
utgangspunkt for fremtiden. Ved dette prioriteres det som et
fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Kongsvinger kommune

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

I Norge er likestilling mellom menn og kvinner en helt sentral
samfunnsverdi. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like
evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt.

Målet om likestilling mellom kjønnene handler om å gi begge kjønn
like rettigheter og mulig heter til å bestemme over eget liv.

I Norge er det kjønnslikestilling som er sentralt innen temaer
som arbeid, utdanning, inntekt og ledere En av kommunens
verktøy for å sikre likestilling er å integrere kjønnsperspektivet
i overordnede styringsdokumenter. Her kan en kartlegge
utfordringene, og eventuelt vie et satsingsområde til
likestilling.

«Oppnå likestilling og styrke
jenter og kvinners stilling»

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen er opptatt av at
kommunene utvikler gode virkemidler
for å sikre at alle inkluderes i skole,
arbeids- og samfunnsliv. God
inkludering på sentrale livsarenaer
bidrar til å opprettholde et samfunn
med små forskjeller, høy tillitt og god
livskvalitet. Kulturlivet og andre former
for fritids aktiviteter er viktige arenaer
for hverdagsintegrering og fellesskap
basert på mangfold, likestilling,
ytringsfrihet og toleranse.
(...) Bred deltakelse er et middel for å
sikre tillit, felleskap, beredskap,
likestilling, kompetanse og velferd i
lokalsamfunnene. Det er viktig at
kommunene legger til rette for dette.»

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• 44.2% av kommunestyrerepresentantene i Kongsvinger er kvinner.
• Andel i Kongsvinger med høyere utdanning er 30.2% kvinner og
22.5% menn.
• Netto bruttoinntekt er 346.000 kr. for kvinner og 482.000 kr. for
menn.
• Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av
foreldrepengeperioden er 71,7%.
• Andel sysselsatt (20-66 år) som jobber deltid er 11.6% menn og
40.1% kvinner.
• Andel sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor er 71.4% kvinner.
• Andel sysselsatte (20-66 år) i privat sektor er 36.2% kvinner.
• Andel kvinner blant ledere (20-66 år) er 33.1%.
• Vold og mishandling ligger på 7,9, som er høyere enn både landet
og fylke.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I Norge reguleres likestilling mellom kjønnene av likestillings- og
diskrimineringsloven. Det er likevel avgjørende at kommunen tar
ansvar, og sikrer likeverd i kommunen.
Gjennom å benytte seg av overordnede styringsdokumenter vil en
rette fokus mot et område det kan være utfordringer på, sikre en
kartlegging og gjennomføre tiltak hvis dette er et behov. Dette kan
for eksempel handle om holdningsendringer.
Likestilling handler også om like muligheter uavhengig av etnisk
tilhørighet, funksjonsevne, seksuell orientering, alder og religion.
Fokusområde for Kongsvinger?
Dette er et sentralt tema for å opprettholde et likeverdig samfunn. Ut
fra statistikken ser en at Kongsvinger fortsatt har utfordringer på
dette feltet, og det må arbeides med kontinuerlig.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Sikre bærekraftig
vannforvaltning og tilgang til
vann og gode sanitærforhold
for alle»

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

Kommunen har et overordnet ansvar for at de sanitære
forholdene i kommunen er tilfredsstillende.
Kommunen har ansvar for å sikre rent drikkevann til sine
abonnenter.
Det er også et kommunalt ansvar å forebygge sykdom relatert
til forurensning av luft, vann og jord.
Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker
vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk,
vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging.

Målet om rent vann og gode sanitærforhold handler om å ha tilgang
til rent vann.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• Virkningen av klimaendringene ser vi allerede i dag, men hva den
ytterste konsekvensen blir kan vi bare gjette oss til.
• Drikkevannskvaliteten er svært god.
• Vann- og avløpsinfrastrukturen i Norge har et stort teknisk
etterslep, og det er viktig å fornye anlegg og ledningsnett slik at vi
sikrer tjenester for framtidige generasjoner.

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene tar
hensyn til og beskytter
drikkevannskilder i sin planlegging, slik
at behovet for rensing ved produksjon
av drikkevann reduseres.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I Kongsvinger er drikkevannskvaliteten og vannforsyningen veldig
god, og over landsgjennomsnittet. Utfordringene knyttet til
drikkevann er kvaliteten på ledningsnettet, ringforbindelser og
brannvannsbehov.
I kommuneplanens arealdel sikres vann med sikringssoner for
nedslagsfelt for drikkevann og områder for grunnvannsforsyning. Her
tillates det ikke tiltak som kan forurense.
Fokusområde for Kongsvinger?
På bakgrunn av den forventede befolkningsveksten og økt utbygging i
årene fremover er det særlig viktig at Kongsvinger gjennom sin
arealplanlegging og annen myndighetsutøvelse forebygger
vannforurensning.
Rent vann og gode sanitærforhold anses ikke som en utfordring i
Kongsvinger i dag. Dette er dermed et mål som ikke har behov for
ekstra fokus.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Sikre tilgang til pålitelig,
bærekraftig og moderne
energi til en overkommelig
pris for alle»

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene
vektlegger arbeidet med å redusere
utslipp av klimagasser, inkludert
utslipp fra arealbruksendringer, mer
effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging. Oppdatert kunnskap
om forventede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.
Statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning
har som del av sitt formål å sikre mer
effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunene.

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

I Norge er det ikke en utfordring at man ikke har tilgang til
energi, men delmål om økt energieffektivisering og økt andel
fornybar energi er høyst relevante.
Kommunen har en rekke virkemidler som er viktige for
energieffektivisering og omlegging til fornybar energibruk.
Særlig gjennom sin arealplanlegging kan kommunen påvirke
energibruken i transportsektoren.
Andre viktige virkemidler er krav i innkjøp, energieffektivisering
og -omlegging i egne bygg og eiendom, myndigheten til å
pålegge tilknytningsplikt til fjernvarme, tilsynsmyndighet med
forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygg og
samarbeid med energiselskap og andre næringsaktører

Bruk av fossil energi er den største bidragsyteren til klimaendringer
gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Videre bør også
fornybar energi brukes så effektivt som mulig, både for å muliggjøre
at fossilt energibruk erstattes og for å redusere naturinngrep og
kostnader knyttet til kraftproduksjon og nettutbygging.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• I fastlands-Norge er fornybarandelen av vår energibruk rundt 70
prosent.
• I Kongsvinger, som ellers i Norge, blir overgang til fornybar
energibruk særlig viktig innen transportsektoren i årene som
kommer.
• 42 % av klimagassutslippene i Kongsvinger kommer fra veitrafikk.
• Enovas energieffektiviseringskalkulator skal benyttes for å anslå
hvor mye Kongsvinger kommune kan spare GWh og hvor mye dette
vil utgjøre i kroner innen drift av egne bygg.
• Det må også vurderes om det er et potensiale for
energieffektivisering knyttet til kommunale vann- og avløpsanlegg.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Kommunen har en rekke virkemidler som er viktige for
energieffektivisering og omlegging til fornybar energibruk.
Mer effektiv bruk av energi og omlegging til fornybar energi er
avgjørende for at Kongsvinger skal klare å nå mål om reduksjon av
klimagassutslipp.
For at det samlede energisystemet i Kongsvinger skal være så
bærekraftig som mulig er også effektutjevning samt fornuftig
”arbeidsdeling” mellom kraftsystemet, fjernvarmenett og lokal
energiproduksjon viktig ????
Fokusområde for Kongsvinger?
Dette målet henger tett sammen med mål 13 Stoppe
klimaendringene. Mål 7 Ren energi for alle prioriteres derfor ikke
som eget fokusområde, men vil inngå i et felles satsingsområde innen
klima og energi.
Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i september 2018 den
regionale miljø-og klimastrategien som fastsetter målene om bli
klimanøytrale innen 2025/30. I oktober 2018 vedtok kommunestyret
1. generasjons handlingsplan for 2019-2030, som skal erstattes av en
2. generasjons handlingsplan som igjen skal erstatte gjeldende
energi- og klimaplan. Mål og tiltak innen klimagassreduksjoner og
energieffektivisering og –omlegging tas inn i kommuneplanen.

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Kongsvinger kommune

« Fremme varig, inkluderende
og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle»

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

Kommunen må legge til rette for et variert næringsliv med
arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda
flere kommer i arbeid.
Kommunen må tilrettelegge for at nye bedrifter kan etablere
seg, og at eksisterende bedrifter og arbeidsplasser videreføres.
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi
innen sin pådriverrolle for næringsutvikling, kan dette bidra til
å tiltrekke grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer.

Målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om å skape
økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid,
noe som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn
omstilling, innovasjon, vekst i nye
arbeidsplasser og et inkluderende
arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets
behov.
Kommunene legger til rette for økt
verdiskaping og nye grønne næringer
innenfor jord- og skogbruk.
Kommunene sikrer viktige
mineralforekomster i sine planer og
avveier utvinning mot miljøhensyn og
andre samfunnsinteresser. Tilgangen
til, og lag ring av, byggeråstoffer ses i
et regionalt perspektiv

• Kommunen er regionsenter i Norges største skog- og potetregion,
næringskompetansen innen industri og bygg er solid, og
beliggenhet og infrastruktur gjør at regionen kan bidra til mer
miljøvennlig transport og logistikk i Norge. Dette må brukes som en
drivkraft for fremtidig vekst og bærekraftige løsninger.
• Medianinntekten 2018 i Kongsvinger (464000,-) er lav i forhold til
landet ( 524000,-) og fylket (492000,-).
• Hele 9,4 % hadde i 2018 lavinntekt i Kongsvinger og det er høyere
enn landet (7,4) og fylket (7,5).
• Inntektsulikheten i Kongsvinger er lavere (2,7) enn landet (2,8) ,
men høyere enn fylket ( 2,6).
• Arbeidsledigheten i Kongsvinger (1,6) i 2017 lå lavere enn landet
(2,2) og litt høyere enn fylket Hedmark (1,4), men dette er i dag litt
uinteressante tall pga. covid 19 pandemien. Det er ingen som kan si
med sikkerhet hva den vil ha å si for arbeidsledigheten videre for (5.
mai 2020 var arbeidsledigheten i landet på 8,8 og Innlandet 7,6)
• Det er noen færre som pendler ut (2275) av enn inn (2829) til
Kongsvinger. Én av grunnene til dette kan være at mange med høy
utdanning ikke finner relevant arbeid i Kongsvinger, samtidig som
Kongsvinger er et regionsenter med mange arbeidsplasser.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I Kongsvinger er det en høyere andel med lavinntekt enn landet for
øvrig.
Kommunen kan gjennom arealplanlegging legge til rette for utvikling
av for eksempel næringsområder, som kan bli fremtidige
arbeidsplasser.
I tillegg kan kommunen være samarbeidspartner i ulike
innovasjonsprosjekter.

Fokusområde for Kongsvinger?
Kongsvinger kommune satser på vekst i arbeidsplasser og har som
mål å bli en motor for regionen med attraktive arbeidsplasser og en
høgskoleby herunder Science Park Innlandet som skal bli et
landemerke for innovasjon, entreprenørskap og vekst. For at disse
arbeidsplassene skal bli bærekraftige og fremtidsrettede er det
sentralt at kommunen bruker sin myndighet og pådriverrolle til å
stimulere til grønn næringsutvikling, innovasjon og samarbeid som gir
effektiv ressursutnyttelse. Et eksempel er Circle Economy prosjektet
som går ut på å stoppe bruk og kast innenfor byggenæringen. Dette
er et prosjekt som går ut på å stenge ressurssykluser og beholde
verdien så lenge som mulig. Dette kan gjøre at Kongsvingerregionen
kan utnytte mulighetene til sirkulær økonomi og utnytte den optimalt
for økonomisk utvikling og jobbskaping med redusert innvirkning på
miljøet.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Bygge robust infrastruktur,
fremme inkluderende og
bærekraftig industrialisering
og bidra til innovasjon»

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn
omstilling, innovasjon, vekst i nye
arbeidsplasser og et inkluderende
arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets
behov.
(...) Lokalisering av boliger, service,
handel og andre arbeidsplass- og
besøksintensive virk- somheter
vurderes i sammenheng med
eksisterende eller framtidige
kollektivknutepunkt.
(...) Planene fastsetter regionalt
utbyggings mønster, senterstruktur og
hovedtrekk i transportsystemet.

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

Kommunen har et ansvar for å legge til rette for innovative
næringer og sikre infrastruktur lokalt som bidrar til å sikre en
bærekraftig utvikling av Kongsvinger by, i tettstedene, i
regionen og landet.
En robust infrastruktur tåler klimaendringer og sikrer grønn
mobilitet.
Kongsvinger kommune må sikre at ny infrastruktur ikke har like
stort vedlikeholdsbehov som dagens løsninger, og er tilpasset
et våtere og villere klima.
Det vil bli økende behov for økt tilgang og tilrettelegging av
informasjons- og kommunikasjonsteknologi og dette er en
infrastruktur som må sees på lik linje med den tradisjonelle
infrastrukturen.

Målet om innovasjon og infrastruktur er den underliggende
strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.
Investeringer i transport, vanningssystemer, energi- og
informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig
utvikling.
Teknologi, innovasjon og god arealplanlegging kan bidra til å løse
miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• For å opprettholde gode velferdstjenester må Kongsvinger
kommune omstille og tilpasse tjenestene i tråd med nye
forutsetninger og rammebetingelser.
• En betydelig økning i demografikostnader fordrer nye måter å jobbe
på og krever forsterket satsing på bruk av digitale verktøy.
• Teknologiutvikling og digitalisering gir muligheter for å løse
kommunens oppgaver på nye og mer effektive måter.
• Private arbeidsplasser står for en betydelig mindre del av det totale
antall arbeidsplasser i 2019, enn det gjorde i 2008. Trenden har
siden 2015 snudd noe.
• Det skal satses på miljøvennlig transport og logistikk, og det skal
utvikles en by og tettsteder som fremmer bærekraft og er klare for
å takle fremtidens klimautfordringer.
• Begrenset kollektivtransport - det er for få som benytter
kollektivtilbudet til daglige og det kan komme av at kollektivtilbudet
er for dårlig. Spesielt ungdom ønsker hyppigere avganger.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi innen
sin pådriverrolle for næringsutvikling kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og næringer.
Kommunen kan bidra til dette målet både gjennom sin
arealplanlegging og som initiativtaker og pådriver for samarbeid
mellom næringsaktører som gir mer effektiv ressursutnyttelse.

Fokusområde for Kongsvinger?
Innovative næringer og god infrastruktur er essensielt for utviklingen
av et bærekraftig samfunn.
Kongsvinger arbeider kontinuerlig med god samfunnsutvikling. Dette
målet har mye til felles med mål 8.
Kongsvinger må følge opp sin kommuneplan, samt tilrettelegging og
samarbeid for innovative næringer gjennom Klosser Innovasjon AS,
Høgskolen Innlandet og Bærekraftnettverket. Dette prioriteres som
et fokusområde for Kongsvinger.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Kongsvinger kommune

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

«Redusere ulikhet i og mellom
land»

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å
motvirke og forebygge
levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller (...)
Kommunene tar boligsosiale hensyn i
areal og samfunnsplanleggingen
gjennom krav til boligstørrelse og
nærområder, og ved å regulere nok
bolig tomter.

Kommunene legger til rette for leie-tileie løsninger for vanskeligstilte i
boligmarkedet.
Kommunene planlegger for et tilbud
av tilrettelagte boliger for eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne.

Alle som bor i Kongsvinger, har lik rett til deltakelse i
arbeidslivet og kulturelle aktiviteter uavhengig av nasjonalitet,
kjønn, alder, legning, fysiske og/eller psykiske utfordringer.
Som en grunnleggende verdi skal alle gis mulighet til å bidra i
fellesskapet med sine ressurser.
Kommunen har mulighet gjennom ulike kommunale
støtteordninger å hjelpe vanskeligstilte mennesker og familier
inn i arbeidsmarkedet og på boligmarkedet.
Kommunen må planlegge for varierte boområder som sikrer
likeverdige oppvekstvilkår og gjennom kjøp av kommunale
boliger i boligprosjekter bidra til å utjevne bomiljøene.
Utdanningsarenaer som barnehage, skole og
universitet/høyskole, er en av de viktigste faktorene som
bidrar til utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen.
Barnehage og grunnskole danner grunnlaget for å lykkes i
utdanningsløpet og er dermed en viktig ressurs for helse og
livskvalitet.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• Kommunen skal fremstå som åpen og inkluderende, slik at det er
mulig å delta på ulike aktiviteter. Barrierer som hindrer deltakelse,
skal fjernes, og verdier fra ulike kulturer skal anerkjennes.
• Sammen med innbyggerne vil kommunen jobbe for at alle
innbyggerne skal ha et godt liv med like muligheter.
• For å sikre kulturelt mangfold og aktivitet trenger kommunen gode
møteplasser for deltakelse og opplevelse.
• Kongsvinger kommune har utfordringer knyttet til lavt
utdanningsnivå, høy arbeidsledighet blant unge og høy andel
fattigdom blant barn og voksne.

• Kommunen må derfor bidra til at flere tar høyere utdanning og
fagutdanning basert på fremtidens kompetansebehov, mobilisere til og
tilrettelegge for høyere yrkesdeltakelse generelt og blant kvinner og den
flerkulturelle befolkningen spesielt, samt bidra til at alle barnefamilier kan
bruke kultur- og fritidstilbudene.
• Det er viktig å ta i bruk innbyggernes evner og kunnskap, slik at alle
uansett bakgrunn bidrar i samfunnet og deltar i meningsfylt aktivitet. Det
vil bli særlig viktig å motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av
levekårsforskjeller.

HELHETSVURDERING
Målet om mindre ulikhet handler om den økonomiske veksten som
har ført til at flere land har blitt rikere, men dette fører ikke
automatisk til mindre fattigdom. En rettferdig fordeling av et lands
ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile
samfunn.
Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I Kongsvinger er det en større andel med grunnskole som høyeste
fullførte utdanning enn landet som helhet. Å redusere
utdanningsforskjeller kan bidra til å redusere ulikheter i folks helse.
Barnehage, skole og universitet/høgskole er en av de viktigste
faktorene som bidrar til mindre sosiale forskjeller.
Fokusområde for Kongsvinger?
Dette målet har en klar sammenheng med mål om god helse og god
utdanning, og prioriteres dermed ikke som et fokusområde.

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Kongsvinger kommune

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

«Gjøre byer og bosettinger
inkluderende, trygge, motstandsdyktige
og bærekraftigefor alle, uansett alder»

Nasjonale forventninger til
planlegging

By- og tettstedsutviklingen gjennom målrettet by-, areal- og
transportplanlegging må rette seg mot både de miljømessige, sosiale
og økonomiske dimensjonene i bærekraften. Den miljømessige
dimensjonen handler om å sikre hensynet til miljøet, satse på
innovasjon og ny teknologi. Den økonomiske dimensjonen handler om
å skape økonomisk livsgrunnlag i et langsiktig perspektiv. Den sosiale
dimensjonen handler om å fortsette innsatsen om å fortsette
innsatsen for å skape sosial balanse i lolkalsamfunnet.
Kommunen skal spille en mer offensiv rolle for å inkludere
vanskeligstilte i boligmarkedet som en integrert del av boligbyggingen.
Kongsvinger kommune vil sammen med nabokommuner og private
aktører jobbe for gode samferdselsløsninger på veg og bane, for både
passasjer- og godstrafikk.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Kommunene legger til rette for vekst
og utvikling i kompakte og klart
avgrensede byområder gjennom
regionale bolig-, areal- og
transportplaner (...)
Kommunene legger til rette for høy
arealutnyttelse i byområder gjennom
fortetting og transformasjon med
kvalitet i omgivelsene (...)
Kommunene legger til rette for sykling
og gange i byer og tettsteder, blant
annet gjennom trygge skoleveier, ved
å planlegge for gange og sykling fra
kollektivknutepunkt og ut til
friluftslivsområder, og for
transportløsninger for grupper som er
mindre mobile.

• Byutvikling har vært et sentralt satsingsområde de siste årene, og vil
fortsatt være det. Det blir viktig å fortsette arbeidet med å utvikle
Kongsvinger som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt
med et bredt spekter og variert tilbud av arbeidsplasser,
utdanningstilbud, boliger, handel og service, kultur og opplevelser.
• Selv om hovedtyngden av bolig- og næringsutvikling vil komme i
byen, vil det bli viktig å videreutvikle tettstedene for å gjøre dem
enda mer attraktive.
• 54% av Kongsvingerboligene er eneboliger, 15% er rekkehus,
kjedehus og andre småhus, 7 % er tomannsbolig, 2% er bygning for
bofelleskap og 18% er boligblokker. Det er et stort potensial for
fortetting og transformasjon sentralt i byen, og det må bli enda mer
attraktivt for utbyggere å gjennomføre fortettings- og
utbyggingsprosjekter som sikrer et variert tilbud av leilighetstyper
og -størrelser.
• Med tanke på fremtidens demografiske utvikling blir det helt
sentralt å gi flest mulig innbyggere mulighet til å bo selvstendig og
trygt i eget hjem så lenge som mulig. I Kongsvinger kommune er det
flere vanskeligstilte på boligmarkedet; personer og familier som
ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et
tilfredsstillende boforhold på egen hånd

• I årene framover bør det derfor bygges ulike boliger/bofellesskap for flere
brukergrupper herunder eldreboliger, boligtilbud for ungdom i
etableringsfasen, for vanskeligstilte mv.
• Kollektivtilbudet er ikke godt nok til og i kommunen, ut i distriktene og det
må styrkes. Løsmasseskred og overvann er de største utfordringene når det
gjelder naturfare, som følge av klimaendringer. Kongsvinger vannverk har en
score på 99%

HELHETSVURDERING

Målet handler om å skape attraktiv(e) og bærekraftig(e) by og tettsteder i
kommunen, samt sikre allmenn tilgang til grunnleggende behov som trygg bolig,
trygge møteplasser, trygg transport og grøntområder på en bærekraftig måte og
til en overkommelig pris.
En av utfordringene for Kongsvinger er knyttet til svekket aldersbæreevne.
Andelen eldre øker, samtidig som andelen i yrkesaktiv alder synker. Dette
utfordrer samfunnets aldersbæreevne og vil skape utfordringer for
kommunebudsjettet gjennom lavere skatteinntekter og økte driftsutgifter. Det
blir viktig å videreutvikle et attraktivt bo- og arbeidsmarked i regionen for å
tiltrekke seg flere i yrkesaktiv alder.
Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I Kongsvinger kommune ønsker en å gi tilbud på lavest mulig nivå og øke dette
tilbudet etter behov. Næromsorg er et viktig prinsipp: De fleste ønsker å kunne
leve i egne hjem i sitt nærmiljø og med sitt sosiale nettverk så lenge som mulig.
Med et tilpasset tjenestetilbud, kompetanseutvikling for høyere kvalitet på
tjenestene og velferdsteknologiske hjelpemidler vil kommunen kunne yte gode
tjenester også med demografiske og økonomiske utfordringer. Når ca. 70% skal
bo i Kongsvinger by og ca. 30% i tettstedene må det sikres at kommunen henger
sammen både sosialt og fysisk. I tett dialog med innbyggerne må det sikres gode
bomiljøer for alle, adgang til trygge og attraktive arealer, samtidig som vi
arbeider mot en grønnere utvikling gjennom holdningsskapende arbeid og
innovasjon. Plan- og bygnings loven er det viktigste verktøyet i arbeidet med
dette bærekraftsmålet.
Fokusområde for Kongsvinger?
Fremtidige samferdselsprosjekter gir forventninger om befolkningsvekst og økt
utbygging i kommunen. Kongsvinger har en unik mulighet til å gjennom sin
samfunns- og arealplanlegging å styre samfunns- og byutviklingen i bærekraftig
retning i årene som kommer. Derfor prioriteres dette som et fokusområde for
Kongsvinger .

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Sikre bærekraftig forbruksog produksjonsmønstre»

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen legger vekt på fortetting,
transformasjon og gjenbruk av
eksisterende bygningsmasse .»
« Fylkeskommuner og kommuner har
en viktig rolle i arbeidet med å ivareta
kulturarven som ressurs for kunnskap,
opplevelse, bruk og gjenbruk. »

” Fylkeskommunal og kommunal
planlegging er viktig for å redusere
utslipp av klimagasser og
energiforbruk. Beslutninger om
lokalisering, byggemåte og utforming
av bebyggelse, infrastruktur og
tjenester, kan påvirke utslipp og
energiforbruk i lang tid framover ”.

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

I dag forbrukes det mer enn hva som er miljømessig
bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og
fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre
livsstil for å imøtekomme fremtidens utfordringer.
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer
med mindre ressurser. Oppfordre til bio- og sirkulærøkonomi;
bygg i tre, emballasje, nye innovasjoner, gjenbruk og bruk av
gjenbrukte materialer, reparasjon istedenfor nykjøp,
delingingsøkonomi (bil etc.), redusere bruk av jomfruelig
materiale og redusere forbruk.

Målet om ansvarlig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer
med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske
ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en
vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense
klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• Forurensning i form av støy og luft.
• Andre typer forurensning som kan påvirke helse inkluderer
forurensning fra avløp, avfall, forurenset grunn, nedgravde
oljetanker, landbruket og akutt forurensning.
• Utslippsfrie byggeplasser
• Klimavennlige byggningsmaterialer, massivtre, jordvarme,
solfangere.
• Kulturminneplan for å ivareta og oppfordre til aktivt bruk av vern.
• Transformere og fortette eksisterende beyggelse istedenfor å bygge
utover dyrka mark og lnf. Følge opp vedtatt kommuneplan som
legger opp til fortetting og transformasjon i eksisterende bebygde
områder.
• Ressursbank - store industribedrifter - betong, sement
• Oppfordre til bedre ressursutnyttelse i eksisterende produksjon.
• Circle Economy

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Det er mange utfordringer på dette, og et stort behov for nytekning
og endring av vaner.
Kommunen har flere virkemidler for å påvirke denne utviklingen.
For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner
må også hver enkelt forbruker endre livsstil.
Fokusområde for Kongsvinger?
Kongsvinger kan gjennomføre små og store tiltak som vil ha en stor
gevinst globalt på dette feltet. Det vil kunne være en utfordring å
implementere nytekning i et samfunn, og en må arbeide strategisk
for å gjennomføre slike endringer.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Kongsvinger kommune

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

««Handle umiddelbart for å
bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem»

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene vektlegger arbeidet med
å redusere utslipp av klimagasser,
inkludert utslipp fra areal
bruksendringer, mer effektiv
energibruk og miljø vennlig
energiomlegging. Oppdatert kunnskap
om forventede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.
Kommunene legger vekt på
klimatilpasning og samfunnssikkerhet i
sin planlegging, og legger de høye
alternativene fra nasjonale
klimaframskrivinger til grunn for
arbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyser
legges til grunn for plan- og
byggesaksbehandlingen

For å nå globale klimamål og forhindre de farligste,
menneskeskapte påvirkningene av klimasystemet kreves handling
både globalt, nasjonalt og lokalt.
Kommunen har et ansvar for å sikre at kommunens areal og
innbyggere er best mulig rustet for å redusere klimagassutslipp og
konsekvensene av klimaendringene.
Kommunen har mange virkemidler og roller som kan brukes for å
redusere klimagassutslipp, herunder rollen som planmyndighet,
tjenesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, eiendomsutvikler og
holdningsskaper. Også hver enkelt innbygger og forbruker må
endre vaner, men kommunen kan være en tilrettelegger innen de
områder vi har virkemidler. Kommunene skal gjennom planlegging
også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene (klimatilpasning), herunder unngå eller begrense
risiko, sårbarhet og ulemper

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER

• Direkte klimagassutslipp i Kongsvinger var ca. 56000 tonn CO2ekvivalenter i 2018. De største utslippskildene er veitrafikk (ca 23
000 tonn), fra industri (ca. 800 tonn), fra jordbruk (ca. 13500 tonn)
og fra annen mobil forbrenning (ca. 13500 tonn).
• I tillegg kommer indirekte utslipp som fysisk skjer utenfor
kommunen, men som forårsakes av Kongsvinger kommune og
Kongsvingersamfunnets forbruk av varer og tjenester.
• I følge FNs klimapanel må verdens utslipp være netto null innen
2050 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.
• Klimaendringer gjør at det i årene fremover er forventet kraftigere
og hyppigere styrtregnepisoder og større og hyppigere regn
kommer. Dette øker også risikoen for løsmasseskred. Mange
områder i Kongsvinger kommune har marin leire som stedvis er
sensitiv (kvikkleire). Flere steder er boliger plassert i flomsone for
200-års flom med fare for oversvømte kjellere eller oversvømte
hus. Videre vil klimaendringer øke utfordringer med
overvannshåndtering.

HELHETSVURDERING
Målet om å stoppe klimaendringene er en forutsetning for å
oppnå bærekraftig utvikling og handler om å forhindre de
menneskeskapte påvirkningene på klimasystemet.
Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Kommune har utfordringer innen både klimagassutslipp og
klimatilpasning. Samtidig har kommunen mange virkemidler og roller
som kan brukes for å redusere klimagassutslipp, fremme miljøvennlig
energiomlegging og energieffektivisering og klimatilpasning.

Fokusområde for Kongsvinger?
For å nå globale klimamål og forhindre de farligste, menneskeskapte
påvirkningene av klimasystemet har vi dårlig tid til å omstille oss. I
tillegg må vi systematisk planlegge for bli best mulig rustet for
konsekvensene av de klimaendringene vi ikke lenger kan forhindre.
Mye må gjøres samtidig og alle må bidra. Kommunen må ta sin del av
ansvaret og bruke sine virkemidler for å redusere klimagassutslipp
både fra egen virksomhet og fra Kongsvingersamfunnet for øvrig.
Dette målet henger tett sammen med flere mål, spesielt mål 7 Ren
energi for alle som kan inngå i et felles satsingsområde innen klima
og energi.
Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i september 2018 den
regionale miljø-og klimastrategien som fastsetter målene om bli
klimanøytrale innen 2025/30. I oktober 2018 vedtok kommunestyret
1. generasjons handlingsplan for 2019-2030, som skal erstattes av en
2. generasjons handlingsplan som igjen skal erstatte gjeldende energi
og klimaplan. Mål og tiltak innen klimagassreduksjoner og
energieffektivisering og –omlegging tas inn i kommuneplanen. Ved
dette prioriteres dette målet som et fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Bevare og bruke hav og
marine ressurser på en måte
som fremmer bærekraftig
utvikling alle»

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

Kongsvinger kommune har ikke hav eller marine ressurser, og
kan ved dette ikke påvirke målet

Målet om liv under vann handler om verdenshavene – deres
temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale
systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
Ingen utfordringer på dette målet, da Kongsvinger ikke grenser til hav
og marine ressurser.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Dette er ikke et mål Kongsvinger kan påvirke, da kommunen ikke
grenser til hav eller marine ressurser.
Fokusområde for Kongsvinger?
Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde.

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene
vurderer arealbruken i strandsonen
langs sjøen og i og langs vassdrag i et
helhetlig og langsiktig perspektiv, og
tar særlige hensyn til naturmangfold,
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Beskytte, gjenopprette og fremme
bærekraftig bruk av økosystemer,
sikre bærekraftig skogforvaltning,
bekjempe ørkenspredning, stanse og
reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold.»

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for gode
leveområder for ville, pollinerende
insekter gjennom planleggingen og
drift av arealer.
Kommunene sikrer viktige
jordbruksområder og kulturlandskap i
landbruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser. (...) dyrka mark
vurderes i samsvar med det nasjonale
jordvernmålet.
Fylkeskommunene og kommunene
identifiserer og tar hensyn til viktig
naturmangfold, friluftslivsområder,
overordnet grønnstruktur,
kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og
landskap i planleggingen.

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

Kommunen har et ansvar som planmyndighet og
landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig forvaltning av
arealer, arter og økosystemer. Dette er viktig for å redusere
tap av naturlige habitater og biologisk mangfold.

Målet om liv på land handler om å redusere tap av naturlige
habitater og biologisk mangfold som er en del av vår felles arv.

Kommunen forvalter tilskuddsordninger i jordbruket som
stimulerer til miljøtiltak som å; ivareta kultur- landskapet,
bedre jordstrukturen, minske avrenning til vassdrag og
redusere bruk av plantevernmidler.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• Over 2000 arter er utrydningstruet i Norge, hovedgrunnen er
endret arealbruk. Klimaendringer gjøre mange av disse artene enda
mer sårbare. Geologiske forhold gir Kongsvinger høy tetthet av
viktige naturtyper og høyt biologisk mangfold i flere områder.
Kongsvinger har forekomster av rødlistearter. Kartlegging og
registrering av arter og naturtyper er mangelfull eller utdatert i
deler av kommunen.
• Det er mange forekomster av fremmede arter i kommunen, og flere
av disse er klassifisert som arter med svært høy og høy økologisk
risiko. Antallet pollinerende insekter har gått drastisk ned i Europa
de siste tiårene, og i Norge er 25% av alle pollinerende insekter på
rødlista. I Kongsvinger kan mangel på pollinatorer bli en utfordring
for det biologiske mangfoldet.
• Forurensning til vann og vassdrag kan komme fra grave- eller
byggearbeider i forurenset grunn, nær vassdrag, avrenning fra
landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg, industri m.m. Forurensning av
vann og vassdrag kan ha konsekvens både for planter og dyr i
vassdraget og for folkehelse, for eksempel ved bading, konsum av
fisk fra ferskvann, spredning til drikkevann mm.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Kongsvinger har store skogområder hvor bærekraftig forvaltning blir
viktig fremover av hensyn til både naturmangfold, klima og næring.
Videre har kommunen viktige økosystemer både i skog, i og langs
vassdrag og i kulturlandskapet.
Kompakt byutvikling og fortetting fremfor utbygging av nye områder
kan redusere press for å bygge ut naturområder og bidra til å bevare
livet på land.
Fokusområde for Kongsvinger?
Økt utbygging og befolkningsvekst må forventes å gi økt press på
omdisponering av habitater som er viktige for naturmangfold. Det er
kommunens ansvar å hensynta livet på land gjennom
arealplanlegging og andre tiltak som sikrer bærekraftig forvaltning av
arealer, arter og økosystemer.
Gode rutiner, tilstrekkelig kunnskap og klare prioriteringer innen
arealplanlegging blir viktig og dette ivaretas gjennom gjeldende
kommuneplan.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Fremme fredelige og inkluderende
samfunn med sikte på bærekraftig
utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge
velfungerende, ansvarlige og
inkluderende institusjoner på alle
nivåer.»

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene
stimulerer til grønn omstilling,
innovasjon, vekst i nye arbeids
plasser og et inkluderende
arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets
behov.

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

Kommunen har et ansvar for bygge et velfungerende, ansvarlig
og en inkluderende organisasjon i alle sektorene. Virkemidler
kan være samarbeidsavtaler, samarbeidsarenaer og
partnerskap.
Innbyggerne har for eksempel god mulighet til å påvirke
beslutninger om utviklingen av Kongsvinger gjennom
utarbeidelse av planer og politikk.
Kommunen har også ansvar for at innbyggerne føler seg
trygge, ved å forebygge blant annet kriminalitet, herunder
korrupsjon. Utforming av etiske retningslinjer og verdigrunnlag
for alt vi gjør.

Målet om fred og rettferdighet handler om å skape fredelige og
inkluderende samfunn. Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har
alltid vært FNs hovedoppgave.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kommunen og frivillighet, lag
og foreninger.
• Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en
selv eller ens nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og
vedvarende belastninger er vel så viktige som traumatiske
hendelser. Flere belastningsfaktorer som virker sammen over lang
tid, gir høy risiko, tilsynelatende høyere enn summen av risiko
knyttet til hver enkelt faktor.
• Anmeldte tilfeller av vold (alle typer) er høyere i Kongsvinger enn i
fylket og i landet som helhet. Det er grunn til å tro at det er
mørketall, og at særlig familievold i mange tilfeller ikke blir anmeldt.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
Velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner er
avgjørende for å drive god samfunnsutvikling. Gjennom blant annet
arealplanlegging er målet å utarbeide arealer tilrettelagt for
innbyggere med ulike behov, og ved dette skape et mangfoldig
samfunn. Ved dette er deltakelse og medvirkning fra ulike instanser
avgjørende for å drive god samfunnsutvikling. Kommunen har i
samarbeid med flere, mulighet for å skape samarbeidsarenaer.

Fokusområde for Kongsvinger?
Informasjonsutveksling og adgang til å påvirke utviklingen av
samfunnet er avgjørende for å få en mangfoldig utvikling, og dermed
et samfunn tilrettelagt for innbyggere med ulike behov.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Kongsvinger kommune

«Styrke
gjennomføringsmidlene og
fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling.»

KOMMUNENS ANSVAR OG VIRKEMIDLER

HELHETSVURDERING

For å skape et godt og inkluderende samfunn, er det viktig i
kommunen å ha et godt samarbeid innad i organisasjonen, ut
mot næringsaktører, mot overordnede myndigheter og
innbyggerne forøvrig.

Målet om samarbeid for å nå målene handler om at for å lykkes med
bærekraftsmålene så er det behov for nye og sterke partnerskap.
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å
oppnå bærekraftig utvikling.

Grunnleggende handler det også om hvem som skal betale for
de investeringer som skal til for å betale for at vi kan
gjennomføre de bærekraftsmålene kommunen prioriterer.

Kan Kongsvinger påvirke dette bærekraftsmålet?
I Kongsvinger må en ha et godt samarbeid innad i organisasjonen, ut
mot næringsaktører, mot overordnede myndigheter og innbyggerne
forøvrig.

LOKALE MULIGHETER OG UTFORDRINGER
Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene har en ledende rolle i
utviklingen av sentrum og legger vekt
på et langsiktig og forpliktende
samarbeid med private aktører og
innbyggere.
By- og omlandskommuner, sammen
med fylkeskommunene, videreutvikler
samarbeidet om trans port på tvers av
administrative grenser der dette bidrar
til effektiv ressursbruk,
næringsutvikling, bosetting og sosial
bærekraft i ulike deler av fylket.

• Vektlegges et godt samarbeid mellom kommunen og frivillighet, lag
og foreninger.
• Godt samarbeid mellom skolene og skolehelsetjenesten og NAV
• Kommunen har også samarbeid med overordnede myndigheter og
nabokommuner på prioriterte områder som bør ses i en større
sammenheng
• Å fremme Kongsvingers utvikling gjennom partnerskap, og andre
former for privat offentlig samarbeid.
• Måle hvordan det går med kommunen innenfor de valgte
innsatsområdene ved hjelp av egne og nasjonale indikatorer.
• Lav valgdeltakelse i kommunen. 38% ved valget i 2019

Dette kan gjøres på flere områder, og på flere måter som for
eksempel medvirkning i planprosesser og inngå i partnerskap som
bærekraftsnettverket.
Det viktigste partnerskapet er med innbyggerne. Bærekraftsmålene
gir innbyggerne enda en mulighet til å bidra til en bedre verden.
Dialog og kommunikasjon er viktig for involvere innbyggerne lokalt.

Fokusområde for Kongsvinger?
Ved å samarbeide for å nå de samme målene vil en styrke
gjennomføringsmulighetene, og får også sett utfordringene i en
større sammenheng.
Ved dette prioriteres dette målet som et fokusområde og dette er
ivaretatt i gjeldende kommuneplan for hele planen er bygd opp rundt
visjonen som omhandler viktigheten av samskaping.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Kongsvinger kommune

