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Innledning 
 

Økokommunen Tingvoll har utarbeidet ei ny kommuneplan, der vi ser framover til 2026. 

Kommuneplana viser at Tingvoll opprettholder målet om å være landets fremste 
økokommune, der økokommuneerklæringen legger rammene for vårt arbeid. 

Du kan gjenkjenne økokommunen gjennom vår satsing på energieffektivisering og  fornybar 
energi, miljø - mat og folkehelse, på økt satsing på grønn næringsklynger der vi leverer 
kunnskap, tjenester, opplevelser og produkter regionalt og nasjonalt.  Vi arbeider med 
stedsutvikling for å øke bolyst. 

Tingvoll ønsker å bidra aktivt til en styrking av Nordmøre som region, derfor står regional 
integrasjon på vår dagsorden. Vi arbeider for at integrasjon skal handle om å skape regional 
balanse og mer dynamikk mellom byer og omland. Tingvoll retter  seg i denne 
kommuneplana mer mot veksten på kysten, og markerer vår kommune som ei grønn lunge 
med framtidsretta næringer. Vi åpner for nye boligfelt i hele kommunen, med tyngdepunkt i 
ytre del av Tingvoll . Vi øker også kapasiteten i våre kommunale tjenester for barn og unge. 

Økokommunen tenker global og handler lokalt, og internasjonalt arbeid er viktig for oss. Vi 
ønsker å gi lokale og regionale svar på internasjonale utfordringer. Klima er er et av vår tids 
viktigste temaer. Tingvoll vil være med å skape bærekraftige lokalsamfunn, og slik gi vårt 
bidrag til overgangen fra oljealderen til fornybarsamfunnet, fra materialismen til gode liv for 
mennesker og miljø. 

 

 

Peder Aasprang      Olaug Haugen 

Ordfører       Rådmann 
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Samfunnsdelen– ØkokommunenTingvoll– bedreløsningerfor menneskerogmiljø

Deter sværtviktigå opprettholdeinnsatsenmedå utvikle lokalsamfunneti Tingvoll
kommuneslikat folk får lyst til å etablereogdrivenæringsliv,arbeide,bo ellerha
fritidsboligelleroppleveTingvoll.Størreendringeri regionen, særligpåytre Nordmøre,har
økt behovetfor å rullerekommuneplana vår.Tingvollskalværeenattraktiv, synligog
forutsigbaraktøri bo-, arbeids- ogserviceregionensominkludererbådeKristiansundog
Molde.Kommuneplanaskalhaen samfunnsdelsombåde definererogbeskriverretningen
for kommunenog innbyggerneshverdag.Arealdelenskalværeframtidsretta,oppdatertog
forutsigbar, somredusererbehovetfor dispensasjoneri arealforvaltningen.

Vi serat forventningenetil kommunaltjenesteytingøkeri takt medvelferdsøkningen.
Kommunenhar flere viktigeroller i lokalsamfunnet. Kommunener engrunnsteini det
norskedemokratietoggir mulighetfor lokaleprioriteringer,innflytelseogmobilisering.Den
skapernærhetmellomorganisasjonenog innbyggerne.Kommunenyter også
grunnleggendevelferdstjenester.I tilleggtil å værevelferdsprodusentavlovpålagte
oppgaverinnenblant annetpleie- ogomsorg,oppvekstogsosialetjenester,skalkommunen
ogsåværeen tilretteleggerogsamfunnsutvikler.Pådenne måtenkankommunenbidra til at
lokalsamfunneter attraktivt, godtogtrygt for innbyggerne.

Samfunnsdelen somstyringsdokument

Kommuneplana er et aktivt styringsinstrumenti Tingvollkommune.Årligutarbeideset
politiskvedtatt handlingsprogramsomer forankret i kommuneplana.Handlingsprogrammet
har styringskraftoverforøkonomiplanenogblir rapportert i blant annettertialrapporterog
årsmelding.Økokommunensomkonsepter et aktivt styringsinstrumenti både
saksbehandling,utviklingsprosjekterogkommunensdrift.

Visjon,utfordring ogstrategierfor Tingvollkommune

Kommuneplanenstrekkersegfra 2014– 2026.Forat vi skalkunnelagegode ogrelevante
samfunnsutviklingsstrategierfor Tingvoller det viktigå forståhvilkeendringervi kanstå
overfor i dennetidsperioden.I tilleggtil å drivetilpasningtil endrederammevilkår,ønsker
Tingvollkommuneå påvirkesamfunnsutviklingeni regionen.

Noengenerelletrender i samfunnsutviklinga:

Strammerekommuneøkonomiogmuligkommunestrukturendring
Konkurransenom arbeidskraft
Sentralisering
Klimaforverring
Nyeteknologier
Innvandring

Noenregionaleutviklingstrekki MøreogRomsdal

Befolkningsvekstogveksti næringsaktivitetpåkysten
All folketallsvekster innvandring
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Befolkningsveksti byerogbynæreområder
Næringslivsterktpregaavolje- oggass,omstillingsbehovtil fornybarsamfunnet
Nordmøreer langtframmei offentlegsektori å ta i bruknyeogfellesIT-plattformer
Nordmørehar få ROBEKkommuner, menfleremedsårbarøkonomi
Forsightanalysefor Nordmøreviserhøy tillit mellomledelseni kommunenei
regionen

Illustrasjonenunderpekerpå innsatsområderoggjennomgåendeperspektiverfor Tingvoll
mot 2026.Innsatsområdeneer fire konkretetemaersomer avgjørendeå jobbemedi årene
fram mot 2026.Degjennomgåendeperspektiveneskalkunnesporestilbakei alt kommunen
gjør– fra saksbehandling,drift ogtil måtenvi velgerå utvikleosspå.

Gjennomgåendeperspektiver

Tingvollsvisjoner ”Økokommunen– bedreløsningerfor menneskerogmiljø”; Tingvoller og
skalværekjent somNorgesfremsteøkokommune.Nårmansnakkerom Tingvollskalman
tenkepånærhet, trygghet,bærekraftighet.Manskalsesammenhengmellommiljøog
mennesker.Manskaltenkepåfargengrønn!Manskaltenkekortreistogøkologiskog
samtidigglobalbærekraft.Man skaltenkeat det er en tryggogmeningsfullplasså bo for
allealderstrinn, drivenæringsliv,jobbefrivillig ogbesøke.Tingvollsidentitet er formet av
dennevisjonen. Enkonkretiseringavdennevisjonenliggeri "Økokommuneerklæringa",som
kommunestyretsluttet segtil i 1990oghargjentatt i hverkommuneplanrevisjonsiden.
Erklæringaer somfølger:

Økologiskemål inn i kommuneplanleggingen
I denkommunalesaksbehandlingenskaleventuellemiljøkonsekvenserutredes
Mobiliserebefolkningentil å brukelokalekunnskaperognaturressurserfor å skape
en bærekraftig utvikling
Vernogbruk avdet lokalenatur- ogkulturgrunnlaget
Gi lokalebidragtil løsningavglobalemiljøproblemer
Løselokalemiljøvernutfordringer
Sterkvekt pålokalstyringogengasjement

Gjennomgåendeperspektiver:
- ØkokommunenTingvoll-

- Utviklingsorientert, inkludert samarbeidmedfrivillig sektor-

Jobbefor økt
folketall ogei jevn
kjønnsfordelingi

kommunen

Tilby tilstrekkelige
ogvirkningsfulle

kommunale
tjenestermedgod

kvalitet

Væreen
foretrukken

kommunefor
ungdom

Væreen utvikler
ogsam-

arbeidspartnerfor
regional

integrasjon
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Økokommunekonseptet som visjon og gjennomgående perspektiv er så viktig for Tingvoll 
kommunes profil at det skal videreføres fra forrige kommuneplan til denne. Visjonen 
forsterker Tingvolls omdømme lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Økologisk landbruk er tuftet på fire grunnleggende prinsipper - helse, økologi, rettferdighet 
og varsomhet. Selv om økokommuneerklæringa strekker seg mye lenger enn det økologiske 
konseptet,  kan det likevel trekkes paralleller mellom disse. Disse prinsippene vil også forme 
kommunens profil.  

Utviklingsorientert 

Endring for Tingvoll er en mulighet. For å være utviklingsorientert til å møte framtidige 
utfordringer må Tingvoll hele tiden jobbe for å ”tenke ukonvensjonelt” eller ”tenke nytt”. Å 
være aktiv med å utvikle nye ideer og tanker, samt forsøke å være i forkant av trender vil gi 
dobbelt-effekt over tid. Dette har Tingvoll oppnådd med vår verdiplattform som 
økokommune og relaterte tiltak til dette. Vi har jobbet i partnerskap med andre offentlige 
myndigheter og private aktører – det har ført til nyskaping og store investeringer gjennom 
både Tettstedsprogrammet, Småsamfunnssatsinga, Stifinnerprogrammet og 
Økokommuneprosjektet.  For å møte framtidige utfordringer, og samtidig ha en stram 
økonomi, vil Tingvoll fremdeles initiere og delta i store prosjekter. Det er svært viktig at 
dette er riktige prosjekter, som er i tråd med innsatsområdene i kommuneplana og Tingvoll 
kommunes visjon som økokommune. 

Frivillig sektor 

For å nå målene i kommuneplana, mener Tingvoll kommune at det er viktig å ha et tett 
samarbeid med frivilligheten både lokalt, regionalt og nasjonalt.  

 

I Tingvoll kommune er det et stort frivillig engasjement. Det er omtrent 80 frivillige lag og 
organisasjoner.  Disse bidrar aktivt innen idrett, kulturliv og helse- og omsorg. Videre er de 
med å sikre et godt mangfold og deltakelse i samfunnsutviklingen. Det er viktig at dette 
fortsatt blir ivaretatt gjennom ulike typer virkemidler til frivilligheten i Tingvoll.  

 

Langsiktig arealforvaltning i Tingvoll kommune  

Tingvoll kommune har som mål å være et levende lokalsamfunn som legger til rette for 
etablering og utvikling av boliger, fritidsboliger, næring og industri. En konsekvens av dette 
er at det er ønskelig med utbygging i alle deler av kommunen, men at nye offentlige bygg- 
og servicefunksjoner etableres i kommunesenteret, eller i nærheten av eksisterende 
offentlige virksomheter. Nye utbyggingsområder skal ses i sammenheng med en samlet 
areal- og transportplanlegging og fortrinnsvis etableres i tilknyting til hovedferdselsårene E 
39, RV 70 og i senterområder. Utbygging kan vurderes i nærhet til eksisterende 
feltutbygging også utenom hovedferdselsårene. 

 

Kommunale bygg 
Kommunen har investert betydelig i offentlige bygg de siste årene, og det er ingen planer 
om nye bygg utover de som er under oppføring nå. Offentlige bygg har blitt bygd i Tingvoll 
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sentrum eller Beiteråsen, og det foreligger ikke noe behov for å ta i bruk nye ikke-regulerte 
områder til offentlige utbygginger i andre deler av kommunen. 

Landbruk 
Landbruket er ei viktig næring i Tingvoll kommune som gir sysselsetting og bosetting, og 
bidrar til fellesgoder som kulturlandskap, miljø og levende bygder. I tillegg til tradisjonell 
husdyrdrift, planteproduksjon og skogbruk, bidrar landbruket med flere tilleggsnæringer 
som har gitt økt verdiskaping og sysselsetting.   

Jordbruk 
Tingvoll kommune har definert kjerneområder for landbruk i et eget kart. Med 
”kjerneområde landbruk” menes større sammenhengende områder med dyrkajord, og 
spesielt verdifulle kulturlandskapsområder. Vern av dyrkajord står sterkt i kjerneområdene, 
men ved viktige samfunnsmessige behov kan vernet vurderes.  

Å ta vare på dyrkajorda er svært viktig for å opprettholde jordbruksnæringa i kommunen og 
bidra til landets matproduksjon og matberedskap. Ved arealbruk til ulike samfunnsmål skal 
det så langt råd er velges løsninger som ikke bygger ned eller forringer dyrkajord og arealer 
som er godt egna til oppdyrking eller spesielt verdifulle kulturlandskapsområder. 

Skogbruk 
Tingvoll kommune har ei svært aktiv skognæring og aktivitetsnivået forventes å øke 
ytterligere i kommuneplanperioden. De nærmeste 10- 15 årene forventes det at mellom 1,2 
mill til 1,6 mill m3 hogstmoden granskog i Tingvoll skal transporteres fra skogen og ut i 
markedet. Det krever blant annet at lokalt veinett og kaianlegg tilrettelegges for 
uttransportering av tømmer, og tilrettelegging for lokale skogentreprenører.    

Sjøområder, havbruk og fiske 
Arealbruken i sjø i dagens kommuneplan har blitt justert med bakgrunn i næringenes behov. 
Tingvoll kommune deltar i arbeidet med en interkommunal sjøområdeplan, og sjøområdene 
for arealdelen vil revideres når denne plana foreligger. Fram til da vil sjøområdene bli 
forvaltet etter dagens arealplan. Dersom det kommer prekære eller viktige 
dispensajonsspørsmål, vil disse bli vurdert fortløpende. 

Havbruk disponerer store arealer i Tingvoll kommune, og dette er i hovedsak sjøbaserte 
anlegg. Tingvoll kommune ønsker at havbruksforvaltningen skal være bærekraftig, og 
kommer derfor til å legge til grunn argumenter for økosystembasert forvaltning i spørsmål 
om utvidelse av eller nye områder til havbruksformål. I utgangpunktet er Tingvoll kommune 
positive til næringsmessig bruk av sjøområdene, men dette forutsetter at kunnskap og 
forskning tilsier at dette er bærekraftig. 

Strandsone 
I samsvar med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen, gis Tingvoll kommune mulighet til å inkludere 100-metersbeltet langs sjøen i sin 
helhetlige utviklingsstrategi. Dette innebærer at kommunen kan vedta planer som 
innebærer utbygging til ulike formål også i 100-metersbeltet. Byggegrense mot sjø fastsettes 
i hvert enkelt utbyggingsområde, og bør ikke være mindre enn 50 m. 100-meters beltet 
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langs sjø bør holdes inngrepsfritt når området er definert som viktige natur-, landskaps- eller 
friluftsområder.  
 
Naust skal utformes i tråd med egne bestemmelser som innarbeides i arealdelen, med 
bakgrunn i Fylkesmannens forslag til retningslinjer for naust. Utbygging av naust og 
flytebrygger skal fortrinnsvis skje mest mulig samlet og fortetting er positivt.  Areal til større 
småbåtanlegg bør vurderes i deler av kommunen der tilbudet er lite fra før. 
 
Natur, landskap og friluftsområder 
En stor andel av befokningen deltar i idrett og/eller friluftsliv, og generelt er det mange gode 
idrett- og friluftslivsanlegg i Tingvoll. Det kan nå se ut til at det største anleggsbehovet innen 
idretten er dekket, med unntak av et uttrykt behov for flerbrukshall i Straumsnes.  Naturen 
gir også gode muligheter for aktivitet, og tilrettelegging for alle brukergrupper gir stor 
folkehelseeffekt med relativt få økonomiske  ressurser.  

Flere badeplasser er opparbeidet og vedlikeholdes gjennom avtaler med frivilligheten. 
Muligheten for sommeraktivitet er god, med mange turløyper med ulike vanskelighetsgrad 
over hele kommunen som fra og med 2012 er merket etter nasjonal standard for skilting.  
Informasjon om mulighetene for friluftsliv er tilgjengelig på nett gjennom regionale, 
fylkeskommunale og nasjonale satsinger som www.morotur.no, www.dintur.no, 
www.stikkut.no. 
 

Viktige friluftsområder er blant annet: Karihavet, Hanemsvatnet, Brevikstranda, Årsundøya 
friluftsområde, Årsundøya, Herredsdalen, Storrundt på Øydegard, Storvatnet, Grimstad 
Storvatnet, Reitfjellet skiområde, og Koksvikstranda. 

Fem naturreservater er opprettet i kommunen. Dette er Rottåsberga naturreservat, 
Langvatnet våtmarksområde og Einset myrområde, samt Boksaspa og Gylhamran 
edellauvskogsområder.  

Det er flere inngrepsfrie områder (INON) som er registrert i Tingvoll kommune. Dette er 
områder som er tilnærmet urørte, og frie for tyngre tekniske inngrep i en omkrets på 1- 3 
km.  Viddalen på Meisingset er det eneste området i kommunen som er 3 -5 km fra tyngre 
tekniske inngrep. 

Tingvoll kommune ønsker som økokommune at verdifulle naturkvaliteter tas vare på, jfr. 
Økokommuneerklæringa.  Med ”Stortingsmelding nr 39 om friluftslivet” og 
”Økokommuneerklæringa” som bakteppe, er det derfor områder i kommunen som spesielt 
bør hensyntas når det gjelder inngrep. Tingvoll kommune bør derfor vurdere grundig støy og 
inngrepsbelastningen ved ny virksomhet opp mot hvilken karakter de berørte områdene 
har, og bruken av disse. 
 
Barn og unge 
Tingvoll kommune arbeider for å implementere barnetråkkregistrering i sin forvaltning. 
Dette framkommer i ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet”. Tingvoll kommune har 
en barnas representant i plan- og arealsaker, og som uttaler seg med utgangspunkt i barns 
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interesser. I arbeidet med kommuneplana har ungdomsskoletrinnene gjennomført en 
forenklet barnetråkkregistrering. Tingvoll kommune legger til grunn sentrale føringer 
knyttet til barn og unge, inkludert implementeringen av ei lekeplassnorm i 
arealplanleggingen. 

Kulturarv 

Tingvoll kommune har flere viktige kulturminner i nasjonal sammenheng. Dette er Tingvoll 
Kyrkje og de flere tusen år gamle bergmalingene på Honnhammer/Hinna. Feltet med 
bergmalinger er en av de største i Skandinavia, og bør sikres ved en reguleringsplan for 
området.  I den kommende fylkesplanen: ”Regional delplan for kulturminner av nasjonal og 
regionalverdi” vil kulturminner av slik verdi i Tingvoll kommune være listet opp. 
Kulturminne, kulturmiljø og kulturarv vektlegges i arealplanleggingen.   Tilrettelegging og 
forvaltning av kulturarven er viktig for identitetsbygging, kultur, næringsutvikling og reiseliv. 

Reiseliv 
Reiseliv har fortsatt et potensiale for Tingvoll kommune.  Det har vært en dreining i de 
lokale reislivstilbudene, der tilleggsnæringer innen landbruket har gitt økt lokal og regional 
reiselivseffekt. I tillegg har de også gitt en positiv effekt i forhold til kommunens omdømme.  
Det tradisjonelle reiselivet i kommunen er likevel hytte- og campingturisme, og en kan i 
planperioden vurdere om det er avsatt tilstrekkelig areal til videreutvikling.  

Sett i sammenheng med forventet økt trafikk på E39 bør det vurderes å avsette areal til 
etablering av motell/hotell. Slik etablering bør naturlig skje i Einsetområdet og initiativet må 
komme fra private aktører. Langøya som tidligere har vært avsatt for utbygging tilbakeføres 
til LNF-område.  

Økoparken 
Tanken bak Økoparken er et ønske om å satse på og utvikle vårt lokalsamfunn på det som er 
våre fortrinn og vår kunnskapsbase i Tingvoll.  Et nasjonalt opplevelsessenter med læring og 
kompetanse rundt miljø og økologi skal bygges opp på Tingvoll gard. I arealdelen vil et 
tilstrekkelig areal settes av til utvikling av dette prosjektet i området mellom Tingvoll kirke 
og RV 70. 

Industri og handel 
Kommunen har regulerte områder for industri og handel i Tingvollvågen, Meisingset, Einset, 
Resset og Beiteråsen. Områdene regulert for disse formålene er tilstrekkelig og det er ikke 
behov for å legge ut mer areal til disse formålene. Det foregår planarbeid for arealer til 
industri og handel både i Tingvoll sentrum og på Einset. Kommuneplanas arealdel vil fange 
opp disse. 

En bør vurdere om en har mer behov for industriareal knyttet til å være en tilrettelegger for 
olje- og gassnæringen i Kristiansund, lokalisert ved eksisterende eller ny trase for ferjefri E 
39, eller ved havneområde. Et slikt areal bør eventuelt ha private utbyggingsinteresser. 
Tilrettelegging for servicenæringer bør vurderes i forhold til sykehuslokalisering på 
Nordmøre.  
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Råstoffutvinning
Godtilgangavmasserogmuringssteini kommunener viktig for å tilretteleggefor videre
utbyggingogveibygging.Kommunenønskerat det tilbystilstrekkeligemengderi alledeler
avkommunenuten at transportavstandenblir for lang.I dager det godkjente uttak på
Nålsund,StorliavedBergemsvatnetogLitjvassbrekkavedTingvollsentrum.I tillegger et
steinbruddunderreguleringpåSaghøgda.

Bolig- oghytteområder
Avinnspillenetil kommuneplanprosessengårdet fram at det er et ønskeom å tilby flere
fritids- ogboligtomter i alledeleravkommunen.Nærhettil Kristiansund,Moldeog
sannsynlignytt sykehuspådenneaksen,gjørat kommunenbørkunnetilby attraktive,
gjernestoreogsjønæreboligtomter for å tiltrekke seginnbyggeresomlike gjernekanbo i
Tingvollsomi nabokommunene.Kommunenmåi arealdelenpåseat det avsettes
tilstrekkeligenyeområdertil boliger,særligi ytre del avkommunener dette viktig.Boligfelt
vil væreoverordnetfritidsboligeri enslikvurdering.Fortettingi senterområderer positivt.
Detkanikkegisgenerelltillatelsetil spredtboligbyggingi kommuneplanaogenkeltsøknader
i planperiodenbehandlesveddispensasjon.

Bruksendringfra fritidsboligtil boligi regulertehyttefelt behandlessomdispensasjonssaker
fra plan i henholdtil retningslinjergitt i arealdelen.Vedmangebruksendringerinnaforet
hyttefelt børdet stilleskravtil formål- ogreguleringsendringavfeltet, særligavhensyntil
barnogungesoppvekstvilkår.Tilfredsstillendeinfrastrukturogadkomst forutsettes,samtat
bygningenestekniskestandardmåværegodnok. Vedbruksendringermådet ogsålegges
vekt påat det ikkeetableresnyelange”gardsveger”;Tryggskolevegmåogsåvurderes.Det
kanikkegistillatelsetil bruksendringi perifereområdersomer sterkt kostnadsdrivendefor
offentligetjenesterogoffentlig infrastruktur.Sammevurderingerleggestil grunnved
enkeltsøknaderom spredtboligbyggingi planperioden.

Boligersombrukestil fritidsboligi regulerteboligfelt er uheldig.Særligi tettbebyggelsesom
i Tingvollvågenvil det værenegativtmedtankepåå opprettholdeet livskraftigsentrumog
utnyttelseavinfrastruktur.Retningslinjerfor behandlingavslike søknadergisi arealdelen.
Universellutformingvil bli innarbeideti tråd medlovverkogsentraleføringer.

Kommunenskaljobbefor økt folketall:

Leggetil rette for spredt boligbyggingi allebygderogtilby storeogattraktive
boligtomter.
Tingvollkommunekangi tillatelsetil bruksendringfra fritidsboligogboligi alledeler i
kommunen.

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Deter ikkebehovfor nyearealer til tekniskinfrastruktur.Nårdet gjeldersamferdselsåvil
trasefor RV70mellomTingvollogMeisingsetogE39bli avklarti løpetav2013. Når
trasevalgeneer gjort såvil dette bli tatt inn i kommuneplana sinarealdelfør endelig
godkjenningi 2014.
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Tettsted og senterstruktur 
Tingvoll sentrum og Einset utgjør senterområdene i Tingvoll kommune. Begge disse 
områdene har tilgjengelig areal for nyetableringer og det er ikke behov for noen større 
endringer her. I tillegg eksisterer det offentlig infrastruktur på Beiteråsen, men dette er ikke 
definert som et senterområde.  

Attraktive tettsteder er viktig for en kommunes samlede attraktivitet. For Tingvoll er 
tettstedet kommunesenteret Tingvoll. Stedets karakter er knyttet til fysiske forhold som 
estetiske kvaliteter, forskjønnelse, transport, parkering, fellesareal, fortetting av boliger, 
gang – og sykkelavstand til ulike servicefunksjoner. Tettstedets kvalitet er også knyttet til 
hvilke tjenester og service en finner der – offentlige tjenester, lege, skoler, men også private 
tjenester som handel, ulike butikker.  Et attraktivt tettsted har også sosiale kvaliteter – 
møtesteder for folk, at det foregår aktivitet, at folk gjerne bruker tettstedet utover 
kveldene. Det kan være kafeer, hotell, fine uteplasser, skateramper, treningsstudio osv.  

Tingvoll har de siste 10 årene satset på opprusting av kommunesenteret, og vektlagt urbane 
kvaliteter i tettstedet. Kommunen har ofte gjort dette i partnerskap med private og andre 
offentlige aktører. Vi nevner reguleringsplan for sentrum, Miljøgate i RV 70, lysplan, 
torgplasser, hotell, fortetting ved nybygging av boliger, badestrand i sentrum, 
strandpromenade, uteområde på skolen, støtte til sosiale møteplasser osv. Dette arbeidet 
vil vi holde fram med i kommuneplanperioden.   

Fareområder 
Kommunen er generelt sett ganske lite utsatt for naturskapte og virksomhetsskapte farer. 
Farepotensialet vil bli analysert i arealdelen hvor det blir utarbeidet en Risiko- Og 
Sårbarhetsanalyse (ROS) for kommunen. Alle forslag om endring av arealtilstand blir 
systematisk analysert i samsvar med planprogrammet, KU-forskriften og MDs veileder  T-
1493 Konsekvensutredning av arealdelen. 

Arealbrukskonflikter 
Det er ikke registrert noen store arealbrukskonflikter i kommunen. Kommunen er langstrakt 
og tynt befolket, og tettheten av bygninger er generelt sett liten. Kommunen har heller ikke 
tung eller forurensende industri slik at konfliktpotensialet knyttet til dette er lavt.   
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I. Jobbefor økt folketall ogei jevn kjønnsfordelingi kommunen

Slikopplevervi dagensogframtidasutfordringer:
Påsammemåtesomandrekommuneri regionenogregionensomhelhet,harTingvoll
utfordringermedå stimuleretil ønsketfolketallsutvikling.Ikkeminster det viktigå kunne
tiltrekke segungeogutdannendekvinner,somer i mindretall.Forå nåmåletom økt
folketall ogei jevnkjønnsfordelingi kommunen,måTingvollkommunebidra til å generere
ei hensiktsmessigoglangsiktignæringsutvikling.

NestenhalveTingvollsbefolkninger ansatti offentlig sektor.Tingvollkommuneharen
arbeidsplassdekningpå73.8%.Mer enn500personerhararbeidetsitt i enannen
kommune,ogkanindikereat kommunenopplevessomen attraktiv bostedskommune.
Kommunenharstørstinnpending/utpendlingtil/fra Kristiansund,mensdet i forrige
kommuneplanperiodevarSunndal.Dette illustrererat regionsenterethar fått enstørre
betydningfor arbeidsmarkedet,ogat denopplevdeavstandener mindre enntidligere.Olje,
gassog leverandørindustrienharhatt ensterkveksti ytre del avregionen,ogkangi
synergierfor lokalt næringslivogøkningi folketall i kommendekommuneplanperiode.I
tilleggtil dette er landbrukoghavbruker to viktigenæringeri kommunen.På
landbrukssidenomfatter dette bådeskogbruk,jordbrukogviltforvaltning.Kommuneplanen
vil gjennomulike tiltak bidratil å opprettholdeogå videreutviklelandbruk,aquakulturog
landbruksbasertforedlingsvirksomhet.

Forå væreen attraktiv bo-, arbeids-, ogservicekommuneer Tingvollkommuneavhenging
avå hagodeveger, godtkollektivtilbud,godeservicefunksjoner– handel,opplevelserog
kommunaletjenester- samttriveligoghensiktsmessigsentrumsstruktur/tettsteder.
Kommunesenteretmåhaurbanekvaliteter. Godesamferdselsårerer vesentligfor Tingvoll.
ArbeidetmedRV70ogE39,spesieltmedeventuelleendringerknyttet til Kanestraumvil bli
viktigefor Tingvolli kommuneplanperioden.Beggedissestamvegenestårsentraltfor
Tingvoll,ogvil derfor pregekommunenssamferdsels- oginfrastrukturarbeid.
Etableringavdet nyefellessjukehusetfor NordmøreogRomsdalpåNordmøre,vil kunneha
storekonsekvenserfor Tingvollogvi vil tilretteleggemedarealerfor boligbyggingog
tjenesteyting.

Slikvil vi hadet:
Økefolketallet i tråd medprognosenefor middelnasjonalvekst,samtoppnåei jevn
kjønnsfordelingi kommunen

Slikgjør vi det:

Næringslivsstrategier

VidereutvikleTingvollsinsenterdannelse.Tingvollsomtettsted og
kommunesenter,ogEinsetsom et sentrumi veksti ytre

Utvikleeksisterendenæringsarealer,samtfortløpendesepåmulighetentil å
utviklenyenæringsarealerom det er behovfor det.

Arbeidei fellesskapmednæringslivetfor å kunnebidra til ognytte segavensterk
veksti ytre Nordmøre.
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Stimuleretil vekstogvidereutviklingavbedrifter ognæringersompasserinn i
Tingvollkommunesgrønneprofil, somproduksjonavkortreistmat, tekstil,
forskningogutdanning,opplevelser,økologiskproduksjon,landbrukoghavbruk.
Grønnklynge.

Stimuleretil vekstogvidereutviklingavandrebedrifter somer viktig for Tingvoll,
som byggoganlegg,entreprenører,handelog industri- ogproduksjonsbedrifter

Stimuleretil økt entreprenørskapognæringsutviklingi privat sektorfor å gjøre
arbeidsdekningsgradenendamindresårbar

Kartleggehvemsomharutbyggingsinteresser

Utvikleressurseneinnenlandbruk,skogbrukoghavbrukslikat vi har envariert og
godnæringsstrukturinnenfordisseområdene

Jobbeaktivt medå bidratil å videreutvikleTingvollvidaregåendeskolesom
utdanningsstedogarbeidsplassi kommunen

Samferdseloginfrastruktur

Jobbefor utbedringavsamferdselsårenesomberørerTingvollkommuneog
regionen,inkludert ferjefri kryssingavHalsafjorden.(RV70,E39og
kollektivtrafikken)

Jobbefor bedret tilgangpåkollektivtrafikkårenegjennomkommunen

Kjønnsfordelingogandredemografiskestrategier

Tenkehelhetligi rekrutteringsstrategier,gjerneinterkommunalteller regionalt.
Hvordanmankantilby jobb til beggepersonenei et par

Stimuleretil veksti arbeidsplassersomungekvinnervelger

Hafull barnehagedekningfor barnehagenei Tingvoll

Hagodeoppvekst- og læringsvilkåri Tingvollskolen

Spillepåøkokommuneprofilenogverdieneoglivskvalitetenesomfølgermed
denne. Dettevil gi osssærligtiltrekningskraftpåungdomogkvinner

Brukeinnvandringsomen ressursfor næringsutviklingog folketallsvekst

Hagodestrategierpåintegreringavinnvandrereog tilflyttere i Tingvollsamfunnet,
slikat dissepersonenekanbidraogdranytte aventreprenørskap,frivillighetog
verdiskaping

Tautgangspunkti Nordmøresomenfellesbo-, arbeids-, ogserviceregionogdra
nytte avhelhetligsamarbeidpåblant annetnæringsutvikling,arealogsamferdsel
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II. Tilstrekkeligeogvirkningsfulle kommunaletjenester medgodkvalitet

Slikopplevervi dagensogframtidasutfordringer:
Flereoppgaverblir lagt til kommunesektoren,menensermerpåsamarbeidmedfrivillige
organisasjonerogbedrifter om oppgaveløsning.Framvekstenavhelsenæringerer aktuelle.
Vi serogsåen strammerekommuneøkonomivedomleggingavinntektssystemet,mer
økonomiskstimuli retta mot vekstområdeneogfærredistriktsvirkemidler.I tilleggtil en
alleredepressetkommuneøkonomi,vil dette ytterligereøkepressetfor omstillingog
strukturrasjonaliseringi kommunaletjenester.Brukeremedhøyerekravtil tjenester,bådei
form avnasjonalerettighetsfesting,menogsåat -68’erneblir pensjonisterogvil væremer ”
krevendekunder” i kommunesektoren;Viseren forventningom merbrukavIKTi dialogen
medinnbyggerne.

Konkurransenom arbeidskraftaøker,ogdersomaktivitetsnivåeti privat sektorholderseg
høytdenestetolv årenevil vi kunnemanglearbeidskraft til velferdskommunen.En
konjunkturnedgangovertid vil økevårt rekrutteringsgrunnlagbetydlig. Med en stram
kommuneøkonomiskalvi kunkonsentrereossom lovpålagteoppgaver?Hvordanforstårvi
at entjenesteer lovpålagt– vi får bestemmelserom at tjenestenskalfinnes,menvi står fritt
til å organisereden(strukturen).Skalvi væredriftsorientert eller utviklingsorienterti våre
tjenesteri Tingvoll?Lokaleutviklingstrekk:

Stabilitet i folketall i en regioni vekst
Økt tall påeldreover80år etter 2020,ogavyngreeldreetter 2025
Svaknedgangi tall påungeunder15år
Framvekstenavennæringsklyngebasertpå lokalkompetanse,lokalt eierskapog
grønneproduksjons- kunnskaps- ogopplevingsnæringer

Slikvil vi ha det:
Tilstrekkeligeogvirkningsfulletjenestermedgodkvalitet

Slikgjør vi det:
Tilstrekkeligeogvirkningsfulletjenestermedgodkvalitet

Åhatjenestersomer tilstrekkeligeogvirkningsfullebetyr at vi settergrenserfor
vårekommunaletjenester

Vivil yte tjenestertilpassafolk sinebehovogfunksjonsnivå.Vivil løsevåre
oppgaveretter BEONprinsippet(Besteeffektiveomsorgs-nivå).Vi vil eksempelvis
haet tydligerebrukerperspektivi tjenesteutformingenvedat vedtakom tjenester
er knyttet til klaremål for brukerensitt mottak avtjenester.Viønskerat våre
tjenesterblir utformet slikat vi kanyte konsentrertinnsatsi rett tid, for såogsåå
kunneavvikletjenesternårmåler nådd

Vivil yte tjenestersomer virkningsfulle,ogværemer opptatt av resultatennav
ressursinnsatsinneneksisterendeøkonomiskerammer.Vi skalværefaglig
oppdatertei våretjenesterogslikta i brukny kunnskap,teknologi ogdelta i
fagligenettverk.Våretjenesterskalpregesavkvalitet i alle ledd,ogrett
kompetansetil rett oppgave.Universellutformingvektlegges.
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Viskalværeregionaltorientert ogsonderemulighetenfor interkommunale
samarbeiderinnenkommunaletjenester.Hindrefragmentertinterkommunalt
samarbeid.

Kommunikasjonsteknologiogkompetansehosansatte

Tingvollkommuneskalbrukemodernekommunikasjonsteknologii dialogenmed
innbyggerne.Viskalleggenasjonaleambisjonertil grunn,ogvidereføreog
videreutvikle IKTi Tingvolli et nært samarbeidmedIKTOrkide.

Viønskerå styrkeossi konkurransenom kompetentarbeidskraftvedå tilby faglige
utfordringer,ogogsåtar del i det fellesarbeidetkommunengjørfor å skapeet
bærekraftigsamfunn.

Viskalvære kunnskapsbaserteogutviklingsorienterte- endringer for ossen
mulighet.

Spisskompetansepågrønnesektorer

Somøkokommunevil vi haen særskiltsatsingpåmiljø ogspisskompetansei
grønnesektorer.Dennespisskompetansenvil vi kunnetilby regionalt ogkanskje
ogsånasjonalt

Vi serøkokommunensprofil igjeni våretjenestergjennomsatsingersom:
- Miljø, mat,ernæringogfolkehelse
- Energieffektiviseringogenergiløsninger
- Videreførekonseptetmedå økokommunevurderei saksbehandlinga
- Nyskapingi grønnsektor– lokalprodusert,nisjeproduksjon,lokalkompetanse,ny

teknologinæringsfondmedgrønnprofil, miljøklyngemedutgangspunkti
Bioforskøkologisk,Økoparkogsol- ogbioenergisenter

- Byggingavlokaleogregionalepartnerskapi lokalsamfunnsutvikling– vi bygger
allianseroggjennomførerregionalarbeidsdeling

- Internasjonaltengasjement

Folkehelse

Viskalaktivt arbeidemedforebyggendearbeid. Kommunenvil fremmefolkehelse
innenalledeoppgaverogmeddevirkemidlerkommunener tillagt i tråd medLov
om Folkehelse.Folkehelseomhandlerspesieltdestore livsstilsutfordringene–
røyk,rus,overvekt,inaktivitet, ogpsykiskhelse.Kommunenvil ha fokuspåå legge
til rette for godevalgfor egenhelsei hverdagen,ogsepåhvordanen kanskape
helsefremmendemiljø påulikearenaeri nærmiljøetfor allealdersgrupperog
gruppermedulikeferdigheter

Viskalprioritere ressursertil samfunnutvikling
Viskalutvikleet godt samarbeidmedfrivillig sektori utviklingenavkommunens
aktivitetstilbud

Vivil knytte kulturtilbud til folkehelseogslikfornyetjenesteneogfå merut av
eksisterenderessursinnsats

Universellutforminger et sentraltelementi kommunensforvaltning.
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III. Å væreen foretrukken kommunefor ungdom

Slikopplevervi dagensog framtidasutfordringer:
NårTingvollvil være væreen foretrukkenkommuneblant ungdomi aldersgruppen14-20år
handlerdette myeom at familiervil bosettesegher.Trivselblant ungdomer et resultatav
godeogtryggelokalsamfunn,ogat ungdomforetrekker Tingvollkanhandleom at deharen
bevissthetom lokalsamfunnetskvaliteter.ÅforetrekkeTingvollkanhandleom at ungdom
engasjerersegi aktiviteter i lokalsamfunnet,harmøteplasserogat en hindrersosial
eksklusjoni oppveksten.At Tingvoller foretrukketkanogsåhandleom at nårungdomgjør
sineførstesjølstendigevalg,såforetrekkerde for eksempelå ta sinvideregående
utdannelselokalt dersomdette er innenderesfagligeinteresse.

Ungdomgjøraktivevalg.Men å siat Tingvollønskerå bli foretrukket kanogsåbety at
kommunenoglokalsamfunnetmåværemerpåtilbudssidenoverforungdom,invitere til
deltakelse,kommuniseredirektemedungdom,visespåarenaerder ungdomer,
markedsføresamfunnetsinekvaliteterogvisehvordanvi bidrar til å gjennomføresakersom
er viktige.

Ungdomer mangfoldig.I medvirkningsprosessentil kommuneplanenkomdet tydlig fram at
Tingvollblir oppfattet somengodplasså vokseopp,er trygt ogpregetavfellesskap,har fin
natur ogharmangetilbud til ungdomsomer interesserti idrett, friluftsliv, kor ogkorps.
Ungdomliker idrettsanleggeneogaktiviteteneder.Men ungdomsavnermer aktivitet, mer
variasjon,møtestederder en ungeer mersynligeogaktive,mer ” modernitet” – butikker,
bedrenettilgangogmuligheterfor å brukePCpåskolene,kvelds- ognattåpnetilbud. De
savnerogsåforskjønningavfellesareal– alt fra skolertil badestrender.Flerepåpeker
behovetfor nettilgangogbedrekollektivtrafikk.

I en ungdomssatsingbørvi vurdereå utvideungdomsbegrepet til ”Unge”,ogfå med
aldersgruppa20-35.Dehar langtstørrefrihetsgraderi sitt liv, ogkanpåegenhånd
foretrekkeå bo- ogeller/ jobbei Tingvoll.

Sværtmangeungei dennealdersgruppener ute underutdanning.Dablir det et spørsmål
om å kunneta utdanningi regionen,somhøyskoletilbud.Dethandlerogsåom å være
attraktiv for tilbakeflytting. Tilbakeflytteremedrøtter i Tingvoller stabilbosetting. Men
statistikkenfor MøreogRomsdaler at omtrent all folketallsvekster innvandring.Tingvoll
kommunebørderfor satsemer aktivt for at ungeinnvandrereogderesfamilierskalkomme
til vårt lokalsamfunn.

Tingvollønskerå knytte segtil vekstenpåYtreNordmøreogRomsdal– at folk kanbo i
Tingvollog jobbei regionen.Hvilkenbetydningharei sykehuslokaliseringfor vårsatsingpå
unge?Vibør tilretteleggefor boligbyggingi ytre del avkommunen,ogtilretteleggefor ulike
typer boligbygging,somleiligheterfor ensligeogførstegangsetablerere?

Hvorforskalvi satsepåungdom?

Trivselblant ungeer i segsjølavstor verdi,det hindrersosialeksklusjon
Ungdomkanskapeframtidigbefolkningsvekst
Ungdombidrar til å skapemer aktivitet i et samfunn



16

Økokommunen- Bedreløsningerfor menneskerog miljø

Ungdomer viktig for å beholdeviktigeinstitusjoneri kommuneneeks.
videregående skole

Ungdomskaperoptimisme ogframtidstro.Ungdombyggeromdømmetil
lokalsamfunnetogkommunen.

Slikvil vi ha det:
Tingvollskalværeen foretrukkenkommunefor ungdom– for aktivitet, utdannelseog
bosetting.

Slikgjør vi det:
Utdannelseoginternasjonalisering

Aktivt jobbefor å bidratil å videreutvikleTingvollVidaregåendeskolei framtida.
Bidratil utviklingogtilpassingavfagligprofil påTingvollVidaregåendeskole.200
eleverinnen2017
Satsingpårealfag,helse,miljø oginternasjonaliseringi TingvollVidaregåendeskolei
samarbeidmedlokalekompetansemiljø
Tilbyrinternasjonaleungdomsprosjekterogungdomsutveksling
Stimuleretil et bredt lærlingetilbudi kommunen,bådeoffentligogprivat
Det skal arbeidesaktivt med opprustningog tilrettelegging av offentlige områder
sombadeplasser,lekeplasserogfriområderi kommune
Leggetil rette for etableringavfritidsklubbi Tingvoll
Leggetil rette for medvirkningfra barnogungei kommunaleprosesser.

Aktivteterogsosialemøteplasser

Utviklei samarbeidmednæringslivogskolerflere sosialemøteplasserfor ungdom
– helstkvelds- oghelgeåpne

Stimuleretil økt deltagelseavungdomi kulturskolensinetilbud
BrukeMOTaktivt i skole- ogfritid
Opplæringi grûnderskapfor unge,medtankepåå etablereselvdrevnetilbud og
tjenester

Haet tett samarbeidmedfrivillige lagogorganisasjoneri utviklingenavtilbud for
ungdom,medhovedvektpåallsidigidrettstilbud

Areal- ognæringsliv

Tilretteleggerfor variertboligbygging– inkludert leiligheterfor
førstegangsetablerere,særligi ytre deleravkommunen

Grønnklyngei næringsetableringer– skaperlivsstilsvalgfor bosettingfor unge
mennesker

Gjøreinternasjonaliseringtil en ressurs i lokalsamfunnet
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IV. Væreen utvikler ogsamarbeidspartnerfor regionalintegrasjon

Slikopplevervi dagensogframtidasutfordringer:
Mangesamfunns- ogdemografianalyservisertrendermedsentraliseringfra distriktenetil
urbanestrøk,ogfra fjordenetil kysten.Dettevisesogsåi MøreogRomsdal.

Enavde størsteutfordringenetil Tingvollkommuneer svakbefolkningsvekstsammenlignet
medlandsgjennomsnittet.Å finnestrategiersommøterdisseutfordringene,vil værei fokus
i kommuneplanarbeidet.Detvil væreviktig i kommuneplanarbeidetå finneut hvorfor det er
slik i Tingvoll,oghvordanmankanforsøkeå snudennetrenden.Arbeidsinnvandringener
ogsåi hovedsakmannsdominerti vår region.
Slikgjørvi det:

Tingvollkommuneharhatt somstrategiå vereensjølstendig,kompetentogattraktiv
kommune.I ny regjeringsplattformkommerdet tydligesignalom at kommunestrukturen
skalendres.Tingvollkommuneønskerå ta en aktivposisjon i arbeidetfor å prege
framtidensgeografiskerammer,tjenesterogmaktfordeling.

Tingvollkommuneharengrønnprofil somøkokommune,ogønskerat denprofilen innen
kompetansemiljø,næringsutviklingogkunnskapsbasei administrasjonenskalprege
kommunenoggi Nordmøreflere beinå ståpå.Med ensliktydlig profil vil kunneforme:

Regionalarbeidsdeling– grønnefagtil Tingvoll

Regionaleprosjektmedvertskommuner

Klyngedannelseri nærings- ogkompetansemiljø.

Tingvollkommuneønskerå knytte segtil nærings- ogbefolkningsvekstpåkysten.Våre
framtidigekommunetilhørighetmenervi finnessammenmedkommunerpåYtreNordmøre
ogKristiansund.Davil dennyekommunenkunnehaet befolkningstallpåca35000.Vedat
flere omlandskommunergårsammenmedregionsenteretstyrkervi et robustbo- og
arbeidsmarked,vi kanskapemer regionalbalansemellomby ogomland,vi vil i liten grad
hakonkurrerendesenterstrukturer,ogvi kanfornyevåre arbeidsformeri offentlig sektor
gjennomf.eks.regionalarbeidsdeling.

Farenmedå bli endel aven størrekommuneer å bli en utkant geografisk,ogen svak
premissleverandørfor utviklingavtingvollsamfunnet.Sårbarhetenkanogsåøkefor demest
desentraliserteavvåretjenester,særligdersomenfår en strammerekommunøkonomii en
stor kommune.Tingvollkommuneharoverlangtid hatt somstrategiå investerei
kommunenstjenester,byggogveier,ogi institusjonersombidrar til å byggeattraktivitet i
samfunnet.Dennestrategienopprettholdes.
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Nårkommunegrenserblir endreter det stederskaraktersomframtrer som
konkurransefortrinn.Vivet at sentrumskvaliteterblir viktigfor mengdeogmangfoldi
tjenester,attraktivebo-miljø,urbanekvaliteterog framvekstavflere arbeidsplasser.
Tingvollvil fremdelessatsepåstedsutviklingi Tingvollvågen,ogutviklingavEinsetsomet
attraktivt senteri ytre del avTingvoll.Tingvollvågenvil væredet områdeti Tingvollsomkan
væremestsårbartvedkommunestrukturendring,ogendringi struktur i andreoffentlige
sektorer.Vivil arbeidefor å fornyeogstyrkenærings- ogkompetansemiljøenei Tingvoll.

Tingvollkommunejobberogsåaktivt for å styrkeintegrasjoneni regionengjennom
samferdselsprosjektogetableringenavnytt fellessykehusfor NordmøreogRomsdal.
Kommunenvil fremdelesprioritere innsatsenfor FerjefriE39ogbro overHalsafjorden,
realiseringavRV70Tingvoll– Meisingset,ogarbeidefor lokaliseringavfellessykehusetpå
Nordmøre.

Slik vil vi ha det:
Væreutviklingsorientertogsamarbeidspartnerfor regionalintegrasjon

Slikgjør vi det:
Interkommunaltsamarbeid

Evaluerenytteverdienaveksisterendetjenestesamarbeid/kommunale
samarbeid/vertskommunesamarbeid
Etablereinterkommunalesamarbeidder dette bådeer faglignødvendigog
kostnadseffektivt
Bidratil å forsterkeklyngetenkninginnenforkompetansemiljøer.Dettevil bidra til
konkurransefortrinnfor kommunenogregionen.
Værevertskommuneellerbidrasterkt i interkommunaleller regionalarbeidsdeling,
medspesieltfokuspågrønnefagfelt
Fremmehelhetligstyringi interkommunaltsamarbeidogregionalarbeidsdeling

Omdømmeogsynlighet

Forankreøkokommuneverdienei lokalsamfunneti Tingvoll
Profilereøkokommuneprofilenpå Nordmøre,regionaltognasjonalt
Deltaaktivt i forskjelligeORKidè-initiativer
Væreen aktivbidragsyteroginnspillspartfor regionaltplanarbeid
Søkeetter oggjennomføreutviklingsprosjektersombyggeropp om Tingvoll
kommunesine strategierogvisjon.

Værepremissleverandøri viktigespørsmåli regionen.Dettekaneksempelvisvære
etableringenavnytt sykehus,samferdselsspørsmål,nærings- ogarealspørsmål,
interkommunalttjenestesamarbeidoginterkommunaltplanarbeid



 19 

 
Økokommunen - Bedre løsninger for mennesker og miljø 

 

Tingvoll i tall  
Her presenteres viktige tall for Tingvoll kommune i kommuneplanperioden. De peker på 
trender eller status som direkte berører og påvirker våre valg av gjennomgående 
perspektiver og innsatsområder. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå og Møre og 
Romsdal fylkeskommune (RISS), og er de siste publiserte tallene for hver kategori. 
 
Natur, areal og bygdestruktur  
Areal: 337 km² 
Strandlinje: 162.5 km² 
Kommunesenter: Tingvollvågen 
Senter i vekst: Einset 
Grendasamfunn på Beiteråsen, Kvisvik, Meisingset, Vågbø, Torjulvågen og Gyl 
Årsnedbør: 1200 mm 
Skogsgrense: 250-450 meter over havet 
Høyeste fjell: Smisetnebba 1175 meter over havet 
Grenser mot Sunndal og Gjemnes. Avgrensa med fjord Kristiansund, Nesset, Surnadal og 
Halsa. 
 
Befolkning – (Inntil første halvår av 2013) 

 
Befolkningsframskrivning basert på alderstrinn, middels nasjonal vekst 
 
  
 
 
 
 
 
  

År 
 

Folke 
-tall 

Født Død Fødsels- 
overskudd 

Inn- 
vandring 

Ut- 
vandring 

Inn- 
flytting 

Ut- 
flytting 

Netto- 
flytting 

Folke- 
tilvekst 

2005 3 105 27 46 -19 58 3 152 138 14 -5 

2006 3 099 29 35 -6 60 3 141 151 -10 -16 

2007 3 084 29 38 -9 76 2 187 178 9 0 

2008 3 082 34 31 3 61 10 151 173 -22 -19 

2009 3 062 31 31 0 45 7 151 143 8 8 

2010 3 071 30 39 -9 63 2 78 135 4 -6 

2011 3 065 29 41 -12 53 11 118 112 48 36 

2012 3 101 25 28 -3 55 13 104 128 18 15 

2013 3 080 12 20 -8 32 6 46 100 -28 -36 

År 2013 2015 2020 2025 2030 2035 

0-9 år 325 312 310 312 307 303 

10-19 år 384 387 379 355 351 348 

20-29 år 328 332 339 341 330 323 

30-39 år 314 302 334 342 335 325 

40-49 år 412 433 402 369 385 383 

50-59 år 438 430 429 448 424 388 

60-69 år 423 413 399 411 412 434 

70-79 år 264 301 366 366 357 372 

80-89 år 164 151 153 208 254 254 



 20 

 
Økokommunen - Bedre løsninger for mennesker og miljø 

 

Kjønnsbalanse i Tingvoll 

 Menn  Kvinner 

1-5 år 81 82 

6-12 år 123 119 

13-15 år 70 49 

16-19 år 80 73 

20-44 år 472 429 

45-66 år 471 440 

67-79 år 186 203 

80-89 år 64 100 

90 år-> 15 34 

 
Likestilling i Tingvoll 

Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter  36 % 

Andel menn med høyere utdanning  16,9 % 

Andel kvinner med høyere utdanning  25,4 % 

Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken  79,3 % 

Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken  73,3 % 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn  369 800 kr 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner  253 600 kr 

Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid  15,9 % 

Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid  43,7 % 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig 
sektor  74,3 % 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i  privat sektor  28,9 % 

 
Skole og utdanning 
Det er to barne- og ungdomskoler (1-10 trinn) og en barneskole (1-7 trinn) i Tingvoll. 
Det er også tre barnehager i Tingvoll. I Straumsnes og på Meisingset er barnehagene og 
skolene organisert som oppvekstsenter. Det er også en videregående skole i Tingvoll som 
har i overkant av 100 elever. 
   
Barnehage Små barn: Store barn: Sum: 

Meisingset 
oppvekstsenter 

6 16 22 

Straumsnes 
oppvekstsenter 

15 30 45 

Tingvoll barnehage 
 

27 47 64 

 
Skoler Barnetrinn Ungdomstrinn Sum 

Meisingset 
oppvekstsenter 

31   

Straumsnes 
oppvekstsenter 

94 53 147 
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Tingvoll barne- og 
ungdomskole 

119 71 190 

 
Utdanningsnivå på personer over 16 år i Tingvoll 
Grunnskole 707 
Videregående 1242 
Universitets- og høyskolenivå, kort 449 
Universitets- og høyskolenivå, lang 116 
Uoppgitt, ufullført utdanning 56 
 
Folkehelsebarometer 2013 

Bedre enn landsgjennomsnittet Dårligere enn landsgjennomsnittet  

Barn av enslige forsørgere Personskader i sykehus 

Drikkevann Psykiske lidelser, primærtjeneste 

Høyt blodtrykk Kolestrolsenkende legemidler  

Kreft totalt, nye tilfeller KOLS og astma  

 Muskel og skjelett, primærtjeneste 

        
Kommunikasjon og samferdsel 
R70 og E39 går gjennom Tingvoll 
Ferje mellom Kanestraum og Halsa 
49 km til Sunndalsøra 
57 km til Kristiansund 
175 km til Trondheim 
80 km til Molde 
159 km til Ålesund 
514 km til Oslo 
 
Sysselsetting og yrkesstruktur 
Innpendling 112 personer 
Utpendling 517 personer 
Arbeidsplassdekning 73.8 % 
Arbeidsledighet 1.3 % 
Sykefravær 6.3 % 
 
Næring 

Type Næringsstruktur Antall sysselsatte 

Jordbruk, skogbruk og fiske  12.0 % 129 

Industri og bergverksdrift  7.8 % 84 

Bygge- og anleggsvirksomhet  12.4 % 133 

Varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet  

12.1% 130 

Transport og kommunikasjon    3.9 % 42 

Finans og forretningsmessig 
tjenesteyting  

7.1 % 76 
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Offentlig forvaltning og annen 
tjenesteyting  

44.6 % 479 

                  
Boliger 
Enebolig  1284 
Tomannsbolig 192 
Rekkehus, kjedehus, andre småhus 78 
Boligblokk 13 
Bygning for bofellesskap 44 
Annen bygningstype 34 
Fritidsboliger 1005 
Totalt 2655 
 
Kommuneøkonomien i Tingvoll 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Netto 
driftsresultat (i 
kroner) 

2 362 497 8 817 385 3 223 274 2 732 821  -43 479  

Utgifter avdrag og 
renter (i mill.kr) 

20 520 19 083 23 119 20 227 20 843 

Utvikling 
lånegjelden (i 
mill.kr) 

198 651 237 577 253 684 260 200 278 315 

Investeringsnivå (i 
mill.kr) 

34 144 70 354 44 201 28 127 29 468 

 2013 2014 2015 2016 

Budsjettert 
overskudd i 
økonomiplan (i 
kroner) 

42 600 1 505 700 96 300 91 700 

 
Virksomheter i Tingvoll kommune 
Rådmannen – rådgivere/stab/servicekontor,Helse- og omsorgsavdelingen, Kultur- og 
næringsavdelingen, Meisingset oppvekstsenter, Tingvoll Asylmottak, Teknisk avdeling, 
Tingvoll barnehage, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Straumsnes oppvekstsenter 
 
Utvalg av interkommunale samarbeider/prosjekter Tingvoll deltar i 
Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKide) 
IKT Orkide (Interkommunalt IKT-samarbeid) 
Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid 
Næringsmiddeltilsynet 
Miljøretta helsevern 
Interkommunalt arkiv IKA Møre og Romsdal 
Interkommunal skjenkekontrollør (Aure, Halsa, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) 
Interkommunalt byggetilsyn (kommuner på Nordmøre) 
Distriktsrevisjon Nordmøre 
PP - Tjenesten for Nesset, Sunndal og Tingvoll 
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Barneverntjenesten for Nesset, Sunndal og Tingvoll 
Øyeblikkeloig hjelp døgnopphold (Gjemnes, Averøy, Kristiansund og Tingvoll) 
Oljevernberedskap 
"Krafttak" - interkommunalt samarbeid om gode energiløsninger 
Nordmøre Renovasjonsselskap (NIR) 
Veterinærvakt (Sunndal og Tingvoll) 
Krisesenteret på Nordmøre 
Interkommunal strategisk næringsplan 
Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal 


