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Kommuneplanens samfunnsdel er vårt viktigste styringsdokument og gir retning fram mot 2030. 
Planen har hovedfokus på kommunen som samfunnsutvikler, barn og unge og helse og livskvalitet. 

Kommunen som samfunnsutvikler handler om lokalsamfunnet rundt oss og alt som må fungere for at dagliglivet 
skal gå sin gang. Tjenester vi gjerne tar for gitt og først merker hvor avhengige vi er av hvis det ikke fungerer. 
Løten kommune har visjonen «Midtpunkt med mangfold», og vi kan trygt si at vi er et midtpunkt, sentralt plassert 
langs veg og jernbane og med stadig kortere avstander til Oslo og Gardermoen. At vi skal fortsette å jobbe for 
vekst og utvikling kommer tydelig fram i hovedmål og delmål. Samtidig må utviklingen være bærekraftig. Vi skal 
tåle å se kommende generasjoner i øynene og svare for de prioriteringer vi har gjort. Innen næringsutvikling, og 
andre områder, er det viktig å ta utgangspunkt i vårt eget ståsted og våre kvaliteter. Vi kan ikke kopiere, andre 
eller stadig sammenligne oss med kommuner mange ganger større enn oss. Her kommer Nils Arne Eggen sin 
go’fot-teori inn; vi må finne våre fortrinn og spille videre på disse. 

Gode oppvekstvilkår er et av våre store fortrinn. Her er det kort veg til barnehage og skole, nærmiljøanlegg i alle 
boligområder, veldig gode idrettsanlegg og alle muligheter for ei innholdsrik og aktiv fritid. Helse og livskvalitet er 
et mål som gjennomsyrer alt vi gjør. God folkehelse er verdt å satse på og betaler seg tilbake i form av en friskere 
befolkning som gir tilbake til lokalsamfunnet. Løten har gode helsetjenester, og vi er stolte av å være en kommune 
hvor det er godt å bo i alle livets faser. Befolkningen har vært involvert i arbeidet med planen, gjennom åpne 
folkemøter, sosiale medier og ikke minst gjennom «gjestebud» hjemme hos innbyggere. Vi takker dere for alle 
gode innspill! 

Ordfører Rådmann

Forord



Kommunens visjon er: 
«Løten - midtpunkt med mangfold»
Løten kommune er et midtpunkt med mangfold på flere måter. Geografisk plassert mellom to byer og som et 
knutepunkt langs kommunikasjonsaksen Oslo og Trondheim. Her møtes flatbygdene rundt Mjøsa og Østerdalens 
skoger. I Løten kan du få det beste av to verdener med både landlige og urbane kvaliteter. En skitur på Budor og 
Hedmarksvidda er kun noen minutter unna, det samme er bylivets tilbud i Hamar og Elverum. Arbeidsmulighetene 
er mange i en stor og felles arbeidsregion. Befolkningen er mangfoldig, og raushet og romslighet preger oss i både 
lynne og landskap. 
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Bakgrunn og føringer

Medvirkning

Løten kommune som organisasjon

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel og en arealdel, er kommunens overordnede styringsdokument.  
Dette dokumentet er samfunnsdelen. 

Samfunnsdelen viser kommunens utfordringer og muligheter og gir overordnede mål og strategier for utvikling 
av Løten, både som lokalsamfunn og kommuneadministrasjon.  Denne skal ligge til grunn for kommunens øvrige 
planer og skal følges opp med en handlingsdel. I Løten er budsjett og økonomiplan handlingsdelen. 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2016 og gir hovedtrekkene i kommunens arealbruk og setter rammer og 
betingelser for nye tiltak. Det er viktig å sikre en god sammenheng mellom kommuneplanenes samfunnsdel og 
arealdel. Arealdelen er nylig oppdatert og vil kunne stå seg i mange år framover. Samfunnsdelen gir likevel grunn-
lag for å vurdere en eventuell revisjon. 

Planarbeidet har vært ledet av en prosjektgruppe bestående av rådmannens ledergruppe som har rapportert til 
formannskapet. For å sikre medvirkning og bred deltakelse i planprosessen har det vært gjennomført gjestebud 
hjemme hos innbyggere, folkemøte, involvering fra Barn- og unges kommunestyre, en-til-en møter med bedrifter 
og næringsaktører i kommunen, arbeidsmøter med virksomhetsledere og arbeidsmøter med folkevalgte. I tillegg  
har informasjon blitt delt på kommunens nettsider og i sosiale medier.

Det politiske nivået er organisert etter formannskapsmodellen. Administrasjonen er organisert med to nivåer; 
rådmann med kommunalsjefer og virksomhetsleder. Det er stor grad av delegering av myndighet til de 
tjenesteproduserende enhetene. Kommunikasjonen mellom politisk og administrativt nivå går gjennom 
ordfører og rådmann. Det er administrasjonen som forbereder saker til politisk behandling.

Kommunestyret har vedtatt et verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Innbyggere og tjenestemottakere skal 
oppleve at verdiene RESPEKT – ANSVAR – MOT er beskrivende for hvordan Løten kommune opptrer, uavhengig 
av hvem de er i dialog med. 

Den menneskelige ressursen er helt avgjørende for å kunne yte lovpålagte tjenester og utvikle samfunnet i 
ønsket retning. Kommunens arbeidsgiverstrategi er en felles referanseramme for folkevalgte, ledere, med-
arbeidere og tillitsvalgte. Den er et viktig verktøy i den helhetlige, overordnede utviklingen av organisasjonen 
og Løtensamfunnet.

Løten kommune har et sårbarhetsbilde preget av spredt bosetning, hovedferdselsårer - både veg og jernbane, 
gjennom kommunen og store sammenhengende skogsområder. Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse 
fra 2016 viser at kommunen kan stå overfor kritiske hendelser både ut i fra naturbaserte årsaker, menneskelig 
svikt og tilsiktede hendelser. Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid. 
Samfunnssikkerhet og beredskap skal være et element i all overordnet kommunal planlegging. Sammen med 
nabokommunene skal Løten kommune også jobbe for felles samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Kommunens overordnede beredskapsplan omhandler organisering, ressurser og rutiner for best mulig håndtering av 
kritiske hendelser. Ved en kritisk hendelse er det nødetatene, politi, ambulanse og brannvesen, som har ansvaret 
for liv og helse. Kommunens oppgave er å ivareta innbyggernes velferd. Løten kommune har etablert en kommunal 
kriseledelse, Bestående av toppledelsen i kommunen, der rådmannen er leder. 
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For å kunne utøve god samfunnsplanlegging er det viktig å ha kjennskap til kommunens utfordringer og muligheter. 
Utfordringene er synliggjort med minustegn foran i illustrasjonen nedenfor. Noen er særegne for Løten, mens andre er 
typiske for tiden og samfunnet generelt. Mulighetene, vist med plusstegn, sier noe om hvilke fortrinn og styrker Løten 
har. Disse er viktige å kjenne til og bruke aktivt for å bli gode der vi har størst potensial og for å dyrke eget særpreg.

Utfordringer og muligheter

 
 
 
 

 
 
 

 

Mangler digital infrastruktur i
deler av kommunen

Flott natur
Budor og Hedmarksvidda
Rokosjøen
Flatbygdene på Hedmarken møter 
Østerdalens skoger

+
+
+
+

Befolkningen øker
Godt kulturtilbud+

+

Lav kriminalitet
Kort vei til beslutninger

+
+

Gode nærmiljøanlegg
Dugnadsånd
Gode idrettsarenaer
Gode oppvekstvilkår

+
+
+
+

Landlig og bynært
Knutepunkt langs veg og jernbane
Godt interkommunalt samarbeid
Kort veg til Gardermoen og Oslo

+
+
+
+

Trygt samfunn
God helsetjeneste
Lavt utdanningsnivå
Lave grunnskolepoeng
Frafall i videregående
Sosial ulikhet i helse

+
+

God eldreomsorg
Aldrende befolkning

+

Mange arbeidsplasser innen 
kort radius
Vekst i antall arbeidsplasser
Lite næringsliv

+
+

+
+

Gode boområder med nærmiløjøanlegg
Mye bolig for pengene
Få boliger for førstegangskjøpere 
og enslige
Høy andel barn i lavinntektsfamilier

Midt i matfatet+
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Kommunen som 
samfunnsutvikler

Løten for 
barn og unge

Helse og 
livskvalitet

Mosjømarka - Løtens egen eventyrskog
Munch til inspirasjon: Eventyrskogen ca 1903 / Olje på lerret

I forkant av planprosessen er det utarbeidet et planprogram som beskriver hvordan arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel skal foregå. Planprogrammet gir føringer for hvilke temaområder som skal prioriteres i arbeidet med 
samfunnsplanen:

Temaområder
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Tre hovedmål gir retning og prioritering for framtiden. 
Disse gjenspeiler og understøtter temaområdene.

Løten for 
barn og unge

Hovedmål
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Løtens fortrinn skal brukes til å 
skape vekst og utvikling1
Løten har mange gode kvaliteter og fortrinn. For å utvikle en attraksjonskraft som gir positive 
resultater må vi bygge på de kvalitetene og fortrinnene vi har. 

Kommunen skal fortsatt føre en offensiv boligpolitikk og legge til rette for nye boligområder. 
Det bør tilbys varierte bomiljøer og boformer som kan tilfredsstille ulike menneskers behov. 
Løten er en del av en velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregion og har en geografisk 
nærhet til både Oslo og Gardermoen. Utbygging av veg og jernbane vil ytterligere forsterke 
dette og knytte regionen og kommunen sterkere til Osloregionen. Det at befolkningen kan 
pendle i flere retninger gir kommunen et stort potensiale for å øke befolkningsveksten gjennom 
å bli mer attraktiv som bosted. Løten skal være et sted mennesker vil flytte til, bli værende 
og leve livene sine. 

Det er samtidig viktig å få til en balansert vekst, der det også er vekst i næringslivet. Antall 
arbeidsplasser totalt sett i Løten har hatt en positiv utvikling med en ganske sterk vekst 
etter 2011. Det tilrettelegges for nye næringsområder ved Ånestad langs RV3 som en viktig 
ferdselsåre. I Løten sentrum er det plass til, og ønskelig med flere etableringer. Landbruket 
står sterkt i Løten og tilfører kommunen mange synlige verdier i form av verdifulle kultur-
landskap og satsing på lokalmat.

Løten har et godt og variert fritids- og kulturtilbud. Bomiljøene kjennetegnes av sin nærhet 
til store frilufts- og naturområder. Samtidig har kommunen en rik og spennende kulturarv. 
Dette bør brukes som en ressurs i å styrke Kommunens særpreg og identitet, og gi innbygg-
erne historisk forankring, tilhørighet og grunnlag for verdiskapning.

God og helhetlig arealplanlegging er viktig for trivsel og trygghet, økt bosetting og 
næringsutvikling. Det skal legges vekt på bærekraftige løsninger, og det skal være 
lett å gjøre miljøvennlige valg i Løten. I årene som kommer vil vi stå overfor et 
endret klima, noe som vil føre til nye utfordringer innenfor mange sektorer. 
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Barn og unge er den viktigste ressursen vi har. Å fremme trygge og gode oppvekst-
forhold for barn og unge er derfor en av de aller viktigste oppgavene til kommunen. 
Gode familieforhold, trygge nærmiljø og barnehage- og skoletilbud med høy kvalitet 
er helt avgjørende i denne sammenheng. For barn og unge i Løten er det viktig at det 
legges til rette for at de har mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp.  I Løten kommune 
ser vi oppvekstområdet under ett, og ønsker at barn skal oppleve et helhetlig løp fra 
barnehagen og ut grunnskolen. 

I likhet med landet for øvrig har Løten vekst i antall barn og unge som vokser opp i 
lavinntektsfamilier. Disse kan i større grad oppleve utestenging fra fellesarenaer, og 
oftere oppleve vansker senere i livet. En viktig oppgave er å legge til rette for en trygg 
økonomisk og sosial situasjon for barn, ungdom og deres familier. Det er nødvendig å 
tenke felles innsats på mange arenaer. 

En god oppvekst og et godt læringsmiljø gir god livsmestring. Barn og unge skal ha 
god opplevelse av fellesskap og mestring. Dette bidrar til å utvikle og opprettholde 
vennskap og gode sosiale nettverk. Barn og unges muligheter til deltagelse i fritids-
aktiviteter som idrettslag, musikkorps og andre frivillige organisasjoner gir positiv 
innvirkning på barns utvikling og trivsel. Løten kommune har et rikt fritids- og kulturliv 
med mange tilbud for barn og unge.

Infrastrukturen er viktig for et godt oppvekstmiljø. Barnefamilier har forventninger 
om tilrettelagte arealer for lek, aktivitet og møteplasser. Trygge trafikkforhold med 
gang- og sykkelveier skal binde tettstedene sammen. God digital infrastruktur er en 
klar forventning.

2 Løten skal være et naturlig 
bovalg for barnefamilier som 
etablerer seg i Innlandet
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Løten skal være et samfunn 
preget av livskvalitet og 
mestring for alle3
Helse og god livskvalitet skapes der folk lever og bor. Våre innbyggere har relativt god 
helse og alle muligheter for et langt og godt liv. Løten gjenspeiler samtidig samfunnet 
forøvrig med økende sosial ulikhet i helse, livsstilssykdommer og psykiske plager og 
lidelser. Dette er en utvikling som verken er bærekraftig på det menneskelige eller 
økonomiske planet og vil kreve en samordnet og forsterket innsats i årene som kommer.

Løten kommune skal jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer fol-
kehelse, reduserer sosiale forskjeller og gir gode levekår. Innbyggerne i Løten skal 
ha en opplevelse av trygghet, verdighet og omsorg. De skal oppleve at de mestrer 
livet, og at de har en meningsfull hverdag. Dette innebærer at helsefremmende og 
forebyggende arbeid skal være førende. Kommunens tjenester skal ta utgangspunkt 
i den enkeltes ressurser for mestring og ansvar for eget liv og livskvalitet. For å drive 
godt helsefremmende og forebyggende arbeid er det nødvendig å jobbe tverrfaglig, 
helhetlig og i nært samarbeid med lokalsamfunnet. Løten kommune skal gjennom god 
steds- og nærmiljøutvikling legge til rette for aktivitet, deltagelse og mestring for alle. 
En robust befolkning med god mestringsevne vil også redusere behovet for offentlige 
hjelpetjenester. Framskrivninger viser at andelen eldre i befolkningen vil øke radikalt 

de nærmeste årene.  Morgendagens eldre vil ha andre forventninger/krav, behov 
og problemer enn dagens, samtidig vil de også ha andre ressurser for å 

mestre dem. Dette innebærer at vi må se på mulighetene som finnes innen 
teknologi og utforming av tjenestetilbudet for å møte framtiden.
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Delmål
For å nå de overordnede målene i planperioden er det definert 
10 delmål. For hvert av delmålene er det utformet strategier for 
å nå ønsket utvikling.

Delmålene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Hvert enkelt 
delmål understøtter ett eller flere av hovedmålene.
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Å arbeide tverrfaglig og helhetlig er en forutsetning for å løse de komplekse utfordringene som kommunens tjenester til 
enhver tid står overfor. Gjennom målrettet, tverrfaglig og helhetlig samskaping i organisasjonen, oppnår virksomhetene 
betydelige faglige og ressursmessige gevinster.

Løten kommune jobber 
tverrfaglig og helhetlig1

- jobbe tverrfaglig og systemrettet i alle kommunens tjenesteområder.
- videreutvikle samarbeid med andre offentlig og ikke-offentlige aktører og frivillige organisasjoner.
- jobbe helhetlig uavhengig av organisering av tjenestetilbudet, med spesiell oppmerksomhet på familieperspektivet.
- legge til rette for brukermedvirkning med utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av egen situasjon.
- legge folkehelse til grunn for all kommunal tjenestevirksomhet.

Vi skal:

- legge til rette for varierte boformer og områder som fremmer sosial kontakt og tilhørlighet.                      
- tilby byggeklare boligtomter.
- sikre god infrastruktur.
- videreføre arbeidet med å sikre trygge skoleveier og sammenhengende gangveger mellom tettstedene i kommunen.
- sikre gode nærmiljø med nærhet til rekreasjons- og grøntområder.

Vi skal:

Løten kommune vil arbeide aktivt for utvikling av attraktive boområder og byggeklare tomter i forlengelse av eksisterende 
boligfelt, tettsteder og skolegrender. Boområdene skal kjennetegnes av arealer tilrettelagt for lek og rekreasjon, trafikk-
sikkerhet og trygge skoleveier.

Løten kommune har 
attraktive boområder2
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- ha tilstrekkelig med barnehageplasser med høy kvalitet.
- forbedre læringsresultatene i skolen.
- skape gode relasjoner mellom barnehage/skole og hjem og styrke foreldrerollen.
- skape engasjement og høye ambisjoner for det enkelte barn hos foresatte og ansatte.
- skape et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn.
- oppvekstsektoren skal jobbe med felles innsats, felles målsettinger og felles måloppnåelse.

Vi skal:

- samhandle med private og offentlige 
  aktører om utbygging av bredbånd.
- benytte digital selvbetjening som førstevalg.
- benytte nasjonale standarder i våre digitale løsninger.
- til enhver tid ha nødvendig kompetanse, 
  systemer og utstyr.

Vi skal:

Teknologiske framskritt vil endre både måten vi jobber og lever. Mulighetene i teknologien, og nye måter å gjøre ting 
på, kan bidra til økt livskvalitet og bærekraftig utvikling. Dette betinger at vi alle har tilgang til digital infrastruktur. 

I Løten kommune ser vi oppvekstområdet under ett, og ønsker at barn og unge skal oppleve et helhetlig utdanningsløp 
av høy kvalitet som fremmer læring, mestring og tilhørighet. I arbeid med barn, unge og foresatte er det viktig at det 
etterstrebes å tilrettelegge for at innsatsen fra alle aktører og instanser samordnes til det beste for barnet. Vi skaper opp-
vekstvilkår med engasjement og ambisjoner for alle barn og unge uansett bakgrunn og forutsetninger. 

Løten skal ha god digital infrastruktur i 
bo-, rekreasjons- og næringsområder

Løten skal ha gode oppvekstvilkår med 
stort engasjement for læring og mestring

3

4
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Løten har et rikt kultur-,  idretts– og friluftsliv med gode arenaer og møteplasser og aktive frivillige. Muligheten for et godt 
liv utenom jobb og skole er ofte det som binder oss sammen og kan bidra til at folk blir boende i Løten, eller kommer 
flyttende hit. Løtens styrke er bredden i tilbudet, i tillegg er Edvard Munch en sterk merkevare som kommunen ønsker å 
satse videre på.

Innbyggerne i Løten skal ha en opplevelse av trygghet, verdighet og omsorg. De skal oppleve at de mestrer livet og at 
de har en meningsfull hverdag. Kommunens tjenester skal fremme innbyggernes mestringsevne og støtte den enkeltes 
innsats i å oppnå og vedlikeholde best mulig helse og livskvalitet.

Løten kommune skal legge til rette for et godt kultur-, idretts- 
og friluftsliv som bidrar til bolyst, trivsel og godt omdømme

Løten kommune skal bidra til å gjøre 
den enkelte i stand til å mestre eget liv

- legge til rette for at alle skal kunne leve et aktivt liv og at det er lav terskel for å delta i fritidsaktiviteter.
- synliggjøre oss som Edvard Munchs fødested.
- støtte opp om den unike ressursen som frivillige lag og foreninger representerer med 
  idealisme, engasjement og dugnadsånd.
- kulturtilbudene til barn og unge skal videreutvikles gjennom kulturskolen og biblioteket, 
  den kulturelle skolesekken, ungdomshus og gjennom støtte til frivillig barn- og ungdomsarbeid.

Vi skal:

Vi skal:
- arbeide helsefremmende og legge til rette for at den enkelte settes i stand til å ta ansvar for eget liv og helse.
- prioritere allmenne tiltak framfor individuelle.
- understøtte og legge til rette for møteplasser og fellesskapsopplevelser som favner alle grupper i befolkningen.
- ha fokus på forebygging og å håndtere risikosignaler så tidlig som mulig - barn og unge skal prioriteres først.
- Jobbe for å redusere ulikhet i sosial helse og livsvilkår, med fokus på arbeid, aktivitet og livsmestring.
- ha eldreomsorg med basis i en hjemmetjeneste som jobber for livsmestring gjennom mobilisering  
  av den enkeltes ressurser.
- ha en tjenesteprofil der de med størst hjelpebehov prioriteres først.

5
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- ta ansvar for reduksjon av egne klimagassutslipp og påvirke 
  og stimulere innbyggere og næringsliv til å redusere sine utslipp.
- stille krav til fleksible, framtidsrettede og energiøkonomiske løsninger i større planer og byggeprosjekter.
- arbeide for å bedre kollektivtilbudet og tilrettelegge for økt bruk.
- ta hensyn til kommende klimaendringer i planleggingen.
- tilrettelegge for bevaring og synliggjøring av verdifulle kulturlandskap og kulturminner.
- ta vare på naturmiljø med fokus på kontinuitet og økosystem-funksjoner.
- ivareta viktige naturområder, opprettholde friske vassdrag og beskytte leveområder til viktige arter.
- ha respekt for jordvern og planlegge for god arealbruk, og høyere tomteutnyttelse innenfor eksisterende tettstedsområder.

- skape vekst gjennom fokus på områder med potensiale og ivaretakelse av Løtens særpreg og konkurransefortrinn.
- ha en tydelig og offensiv satsing på nærings- og arbeidsplassutvikling, i et lokalt og regionalt perspektiv.
- være kunnskapsrik, aktiv, løsningsorientert og forutsigbar i samarbeid og dialog med næringslivet.
- aktivt markedsføre fordelene ved å drive næring og verdiskaping i Løten.

Kommunen skal fokusere på klima i alle virksomhetsområder, og å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger for innbyg-
gere og næringsliv. Under arealplanlegging og utviklingsprosjekter skal det tas hensyn til naturmangfold i et helhetlig og 
langsiktig perspektiv. Områder skal utvikles med respekt for verdifulle kulturminner og jordvern.

Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling i godt samspill med innbyggere og næringsliv. I tillegg til å være en til-
rettelegger er også kommunen en aktiv samfunnsutvikler som jobber helhetlig og langsiktig. Det er urealistisk å skape 
vekst innen alle områder, og utviklingsarbeidet bør derfor spisses inn mot områder hvor Løten har naturlige fortrinn og 
størst potensial. 

Løten kommune skal ha fokus på klimavennlige løsninger, 
ivareta kultur- og naturmiljøer og dyrket jord

Løten kommune skal jobbe aktivt med næringsutvikling 
med vekt på områder hvor Løten har et naturlig fortrinn

Vi skal:

Vi skal:

7
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- bruke identitet og særpreg som et fundament i utviklingen.
- bidra til å styrke den blågrønne strukturen og etablere «grønne lunger».
- legge til rette for næringsutvikling.
- lvareta og styrke opplevelsen av kulturmiljøet og kulturhistorien. 
- fremme boformer og møteplasser som bidrar til liv og aktivitet.
- tilrettelegge for fortetting og klimavennlige boliger.

- søke fortetting i hyttefelt.
- sikre god infrastruktur i hytteområder.
- styrke samarbeidet med Løten Almenning om utvikling av Budor og Løtenfjellet.
- markedsføre oss som en hyttekommune.
- sikre at hytteutbygging balanserer bruk og vern av utmarksområder i et langsiktig perspektiv.

Skal folk ønske å bosette seg og bli værende er det viktig at Løten sentrum har kvaliteter som gir trivsel, trygghet og til-
gjengelighet til tilbud og tjenester i folks hverdag. Dette vil også virke positivt for næringsliv og handel. Løten sentrum skal 
utvikles til et kompakt og levende midtpunkt, og som et naturlig stoppested for både fastboende og besøkende.

Fritidsbebyggelse gir muligheter for friluftsliv og aktiviteter både sommer og vinter. Gjennom god planlegging skal 
kommunen legge til rette for en fortsatt utvikling av Løten som hyttekommune, og samtidig ivareta de naturverdier vi 
råder over.

Løten sentrum skal videreutvikles som en levende og 
attraktiv møteplass tilrettelagt for næringsliv og bolyst

Løten skal være en populær hyttekommune der 
kommunen bidrar aktivt til utvikling

Vi skal:

Vi skal:
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- bruke identitet og særpreg som et fundament i utviklingen.
- bidra til å styrke den blågrønne strukturen og etablere «grønne lunger».
- legge til rette for næringsutvikling.
- lvareta og styrke opplevelsen av kulturmiljøet og kulturhistorien. 
- fremme boformer og møteplasser som bidrar til liv og aktivitet.
- tilrettelegge for fortetting og klimavennlige boliger.

Moderat befolkningsvekst

Kommuneadministrasjonen

Vekst i antall foretak med ansatte

Gode skoler

Godt arbeidsmiljø

God folkehelse

God økonomistyring

Innbyggerne i Løten skal oppleve at de mestrer livet og har en 
trygg og meningsfull hverdag. Kommunens årlige folkehelseprofil 
gir et godt bilde av den lokale folkehelsen. Resultatforbedring på 
den årlige målingen av kommunens folkehelse, med særskilt vekt 
på yngre aldersgrupper. 

Netto driftsresultat skal være tilpasset krav om 
egenfinansiering av investeringer.

Netto lånegjeld: < 50 % av brutto driftsinntekt 

Årlig befolkningsvekst tilsvarende landsgjennomsnittet.

Antall foretak med ansatte: >220

Elevtilfredshet: >4,3

Sykefravær: <7,5

Grunnskolepoeng i ungdomsskolen: >40

Resultat av medarbeiderundersøkelsen, samlet resultatforbedring.

Er vi på rett vei?
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