
TYDAL KOMMUNE

Temakveld Fritidsinnbyggere
Fredag 10. mars 2023



Kveldens program

• Velkommen v/ordfører og kommunedirektør 

• Informasjon om helse- og administrasjonsbygg v/Kristin Ottesen

• Informasjon om arbeid med ny arealplan v/Heidi Horndalen

• Kommunal informasjon v/Heidi Horndalen

• Ny fritidsboligundersøkelse v/Heidi Horndalen

• Gruppediskusjon møteplasser og utvikling



Helse- og administrasjonsbygg
Bakgrunn

Sentrumsutvikling/samlokalisering

Rekruttering, lite arbeidsledighet og kamp om kompetent arbeidskraft

For stor bygningsmasse, driftskostnader må ned

Dårlig vedlikeholdt bygningsmasse, ikke tilpasset dagens standard og behov

Nye krav til velferdsteknologi

Nye krav til universell utforming

Eldrebølgen



Helse- og administrasjonsbygg
Historikk

Kommunestyrevedtak 27.10.22 - Utrede 3 alternativer
Kløfta – Sentrum - Rådhustomta

2022 - Prosjektleder startet

2021 – Beslutning om ekstern kompetanse

2018-2021 Ulike rapporter bygg og behov

2017 – Penger satt av i budsjett til forprosjekt



Helse- og administrasjonsbygg
Fremdriftsplan

Tre alternativer utredet til kommunestyremøte, 
vedtak om videre fremdrift august/september 2023

Utredning av alternativer med bakgrunn i kriterier utarbeidet av politikere, ansatte, brukere og innbyggere 

Kontrakt med eksternt firma mai 2023

Anbud legges ut på Doffin februar 2023

Dialogkonferanse 03.11.22
Uformelle samtaler med markedet for å kartlegge interesse og muligheter



Helse- og administrasjonsbygg
Innbyggerinvolvering

Møter med alle ansatte i Tydal kommune våren 2023

Tegnekonkurranse «Tydal 2050» skole og barnehage våren 2023

Tema møte med Fritidsbeboere 10.03.23

Tema Næringsfrokost 02.02.23

Temakveld voksne 45-70 år 25.01.23

Heldag for politikere, administrasjon og tillitsvalgte 17.01.23

Temakveld unge voksne 18-45 år 29.11.22

Temamøte Kafe Posten 09.11.22

Tema og informasjon kommunestyremøter 2022/2023 / Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
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Tydal Kommunes egen bygningsmasse

Bygningstyper
Areal i kvm. Sum alle 

kommuner Kvm pr. innbygger

Skoler 10 160 000 2,1

Alders/sykehjem 5 120 000 1,1

Boliger (eide) 3 360 000 0,7

Rådhus/adm.bygg 2 220 000 0,5

Idrettsbygg 2 030 000 0,4

Andre bygg 1 730 000 0,4

Barnehager 1 290 000 0,3

Kulturbygg 1 040 000 0,2

Snitt alle kommuner 26 950 000 5,7

Små kommuner ( 0-5000 ) 9,5

Mellomstore kommuner ( 5-20 000 ) 6

Store kommuner mer enn 20 000 innbyggere 5

Tall hentet fra KS-undersøkelsen 2008 for primærkommuner

Tydal Kommune

Har totalt 
ca. 25.000 kvm bygningsmasse
ca. 760 innbyggere

Det gir ca. 33 kvm pr. innbygger

Nesten 3,5 ganger mere enn 
landsgjennomsnittet for små 
kommuner



• Tydal Kommune har søkt og fått tilskudd klimasatsmidler

• Denne banken skal danne grunnlaget for videre prosjektering og 
bygging

• Tydal Kommune og Trondheim Kommune har innledet et 
samarbeid om felles digital plattform for deling av 
ombruksinnredning og byggevarer. Vi er de første kommunene i 
landet som gjør dette. 

Rydde og digitalisere for ombruk



Innspill fra tegne-
konkurransen

Alle arbeider 
stilles ut i April



TYDAL KOMMUNE

Rullering av kommuneplanens 
areladel (KPA)



Kommuneplanens arealdel
Kompasskursen som styrer utviklinga av arealbruken i Tydal

• Handlingsrommet innenfor lover og regelverk 
skal komme lokalsamfunnet til gode.



Kommuneplanens arealdel (KPA)

• Politikernes viktigste styringsverktøy –
administrasjonens arbeidsverktøy.

• Bestemmelsene og plankartet fra KPA er 
juridisk bindende.

• Kommunen skal ha en arealplan for hele 
kommunen som viser sammenhengen 
mellom framtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk.

• Kommuneplanens arealdel skal angi 
hovedtrekkene i:
• Arealdisponering

• Rammer og betingelser for nye tiltak og 
arealbruk.

• Viktige hensyn som må ivaretas ved disponering 
av arealene.

• KPA-kartet består av formål, hensynssoner 
og faresoner.

• KPA inneholder generelle føringer til 
arealdisponering.

• Legger føringer for hva som tillates innenfor 
de ulike formålene i plankartet.
• Antall tomter pr. område

• Maksimal mønehøyde og BYA pr. tomt

• Byggeforbudssoner, eksempelvis langs vassdrag



Status for dagens KPA fokus på fritidsbebyggelse

Tydal har ca. 1500 fritidsboliger, 
85-90% (ca. 1400) ligger sørover 
fra Fossan til Stuggudalsområdet.

Nye enheter skal:

• Ligge nært tettstedene

• Utnytte eksist. byggeområder bedre ved 
fortetting.

• Øvre grense for utbygging = kote 750 
moh.



Politiske føringer for ny KPA

• Planbeskrivelsen oppdateres til å beskrive dagens prosess og samsvare med kommuneplanens 
samfunnsdel.

• Hovedinnholdet i eksisterende kommuneplanens arealdel skal bestå som tidligere, men 
planbestemmelsene skal konkretiseres.

• Plankart oppdateres til de faktiske forhold, og nye utviklingstrekk tas inn.

• Nye fritidstomter tildeles etter behov til utbygging i allerede etablerte hyttefelt etter reglene i
gjeldende kommuneplanens arealdel og i henhold til kommuneplanens samfunnsdel.

• Det kan vurderes å trekke tilbake fritidstomter som tidligere er tildelt gjennom 
kommuneplanens arealdel, men som ikke er realisert i reguleringsplan. Disse kan fordeles til 
andre hyttefelt som ønsker flere tomter.

• Det skal legges til rette for nye sentrumsnære boligtomter i grendene.

Vedtatt av kommunestyret 10.02.2022



Prosess KPA så langt

• Vedtatt planprogram

• Gjennomført innspillsrunde

• Folkemøter (i forbindelse med oppstart, grendemøter og 
informasjon i andre fora).

• Påstartet konsekvensutredning av innkomne innspill

• Møte med særinteresser (reindrift, landbruk)



Innspill for ny KPA



Innspill for ny KPA



Videre arbeid

1. Fått inn veldig mange innspill. Disse må vurderes opp mot andre 
interesser, arealbruk m.m. – Konsekvensutredning

2. Arealregnskap på de innspillene som blir tatt med videre 
(arealregnskap viser areal som er tenkt brukt opp mot eventuelle 
areal vi tilbakefører gjennom planprosessen)

3. Utarbeide plandokumenter – planbeskrivelse, plankart, 
planbestemmelser, ROS

4. Førstegangs behandling av planforslaget. Deretter offentlig høring 

5. Vurdering av innspill, eventuelle endringer i plan, eventuell megling

6. Endelig vedtak av ny kommuneplan. 



Er det vanskelig for ungdom å få seg sommerjobb der dere bor? 

Nå kan bedrifter i Tydal få lønntilskudd også for å 
ansatte ungdom med bostedsadresse utenfor Tydal

Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – årskullene 2003 
– 2008.

I tillegg har Trøndelag fylkeskommune lyst ut 300 ukelønner/tilskudd 
a 7000 kr til sommerjobb for skoleungdom i alderen 15 – 20 år. 

Tydal kommune kan søke på til sammen 10 ukelønner fra 
fylkeskommunen. 

https://www.tydal.kommune.no/tjenester/naring/lonnstilskudd-for-bedrifter-
sommerjobb-for-skoleungdom/

Rekruttering

Sommerjobb for ungdom i Tydal

https://www.tydal.kommune.no/tjenester/naring/lonnstilskudd-for-bedrifter-sommerjobb-for-skoleungdom/


Hva med å kombinere sommerjobb med hytteliv, 
naturopplevelser og friluftsliv i Tydal i sommer? 

Ledig sommerjobb for to engasjerte personer eller studenter til å 
jobbe med registrering av byggematerialer, løst og fast inventar for å 
kunne bruke dette inn i byggeprosjektet helse- og 
administrasjonsbygg

Arbeidsverktøy Loopfront

Søknadsfrist 12. mars

www.tydal.kommune.no // www.leveitydal.no

Rekruttering

Sommerjobb ombrukskartlegging

http://www.tydal.kommune.no/
http://www.leveitydal.no/


Tydal har i likhet med mange andre kommuner et stort behov for 
arbeidskraft fremover, særlig innen disse områdene;

Helse- og omsorg

Oppvekst

Teknisk avd. kommunen

Håndverkertjenester / frisør / salg og service

Er du interessert i å jobbe i Tydal, men finner ingen ledige stillinger 
som passer? Ta gjerne kontakt med oss, så forsøker vi å hjelpe deg! 

Heltid // Deltid // Helg // Ferier // Natt // Privat sektor // Off. sektor

www.tydal.kommune.no // www.leveitydal.no

Rekruttering

Behov for arbeidskraft

http://www.tydal.kommune.no/
http://www.leveitydal.no/


Søliåsen

Tydal kommune – 6 boliger

Privat utbygger - 4 boliger

Behov for boliger til nye arbeidstakere/tilflyttere, flyktninger, 
vikarer og lærlinger

Behov for sentrumsnære boliger tilrettelagt for eldre, 
både i Ås og på Stugudal

www.tydal.kommune.no // www.leveitydal.no

Boliger

Behov for flere boliger

http://www.tydal.kommune.no/
http://www.leveitydal.no/


Forvaltningplan – tiltak i planperioden 2022-2023

Utvidelse parkeringsplass

Stiutbedring fra parkeringsplass ned til Rotodden

Handicaptoalett med innlagt vann og strøm

Eventuelle fremtidige tiltak

Stiutbedring sti langs strand

Gapahuk 

Naturlekeplass/aktivitetsområde

Statlig sikret friluftsområde
Rotodden



Fiber



Løypekjøring

Tilskudd budsjett 2023

150 000,-

Stugudal Fjell

Tydal løypepreparering

Græsli IL



Snøscooterløyper

Åpne løyper pr. 22.02.23
•Parkeringsplass Sandmælen - Tydal museum - Best bensinstasjon -
parkeringsplass OlPersbakken

•Parkeringsplass Mobrua - Nesjødammen

•Parkeringsplass Mobrua - Grønsjøen

•Stugguvoldlia - Stuggusjøen med avstikker til Øvlingen

•Østby - Esandsjøen

•Øvlingen - Grønsjøen (kart oppdateres)

•Vassfloen - Parkeringsplass OlPersbakken (kart oppdateres)

•Stuggusjøen - Nesjøen (kart oppdateres) OBS! Her presiseres det 
at det er en del is under snøen, utenfor den merkede løypa!



Våre kanaler – bruk gjerne @

Opplev Tydal // @opplevtydal
Facebook og Instagram
For fritidsinnbyggere, tilreisende og fastboende
Opplevelser, arrangement, turtips, naturbilder, informasjon

Sylan.no 
Nettside for fritidsinnbyggere og tilreisende

Leve i Tydal // @leve_i_tydal // 
www.leveitydal.no
Nettside, Facebook og Instagram
For innbyggere, fritidsinnbyggere og potensielle tilflyttere
Hverdagsaktiviteter i Tydal, ledige stillinger, arrangement, 
informasjon



Tilbud og aktiviteter
Forventninger til kommunen / Hva kan dere bidra med?

Kommunen skal legge til rette for aktivitet og arrangement og kan bistå med økonomisk støtte og 
markedsføring  - men det må stort sett skapes av dere 
Næringsliv // Organisasjoner, lag og foreninger/hytteforeninger // Privatpersoner

TYDALSVUKKU
– initiativ fra Tydal kommune for å skape aktivitet for næringslivet i Tydal i høstferien

Politisk vedtak på kr 100 000,- til Tydalsvukku høstferien 2023

Vi oppfordrer næringsliv, lag og foreninger til å begynne å planlegge allerede nå – vi inviterer til et møte torsdag 8. juni

Vi planlegger en to-dagers regional Vitencamp for barn og unge i Tydalshallen og har søkt Bufdir om midler 

STØTTEORDNINGER TIL AKTIVITETER, ARRANGEMENT OG DRIFT

Omdømmefondet 300 000,- (kultur- og idrettsfond, kan støtte enkeltarrangement og tiltak som bidrar til å øke 
kommunens omdømme)

Næringsfondet 1 800 000,- (næringsetableringer, oppgraderinger innen primærnæring etc.)

Kulturmidler (driftsmidler, søknadsfrist april hvert år)

FRILUFTSOMRÅDER OG OFFENTLIGE TOALETTER

Tydal kommune har driftsansvar for Rotodden, Naturpark Tydal, Handicapfiskeplassen, Kulturstien, Stugguvollmoen
og toaletter i hele kommunen fra Ystesosen til Sandmælen, i tillegg til turstier og sykkelstier. 



Fritidsboligundersøkelse 2023

Fritidsboligundersøkelsen skal gi Tydal kommune økt og oppdatert kunnskap 
og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, verdier, bruk, verdiskapning og 
tilfredshet og samtidig kunne si noe om eventuelle endringer siden forrige 
undersøkelse i 2016. 

Dataene fra undersøkelsen vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging 
og videreutvikling. 

Undersøkelsen vil være tilgjengelig fra 10. mars til 31. mars og gjennomføres 
av Nasjonalparken Næringshage på vegne av Tydal kommune.

Mer informasjon og lenke til undersøkelsen finner dere her:

https://www.tydal.kommune.no/fritidsboligundersokelse-2023

10 minutter til å svare på undersøkelsen før gruppeoppgaver



Diskutér i grupper
1. Hvilke type møteplasser, aktiviteter og sosiale arenaer er viktig for dere, nå og i fremtiden?

2. Hva kan dere bidra med for å skape møteplasser, aktiviteter eller nettverk?
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