Kommuneplanens samfunnsdel,
vedtatt 05.11.2020
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Her
fastsettes de langsiktige målene og strategiene for Stjørdal kommune.
Samfunnsdelen gir retning for kommunens arbeid. Budsjett og økonomiplan,
kommuneplanens arealdel og virksomhetsplaner for etatene skal alle ta
utgangspunkt i mål og strategier fastsatt i denne planen, slik at vi sammen bidrar
til å gjøre Stjørdal til et godt valg for framtida.

FN s bærekraftmål

FN s bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Da målene ble vedtatt i 2015, var
det med ny forståelse om at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større
grad enn det vi trodde tidligere. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må
vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og
økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Dette er
bærekraft både for mennesker og miljøet. Stjørdal skal jobbe ak i med n FN s
bærekraftmål og legge disse til grunn for videre utvikling av kommunen.

Vår visjon
Et godt valg for framtida

(Vi skal jobbe aktivt for å skille oss ut på en positiv måte i forhold til andre kommuner. Det
betyr at vi skal tilstrebe å være annerledes, vi skal finne våre differensieringsfaktorer
og målrettet jobbe for å skape et varig godt omdømme med påfølgende bo- og
etableringslyst. Gjennom bl a dette blir vi et godt valg for fremtida)

Våre verdier –

ANNERLEDES-RAUS-AKTIV-MILJØVENNLIG

Når vi er ANNERLEDES, bidrar vi til NYSKAPING og UTVIKLING i Stjørdal
Når vi er RAUS, blir det TRYGT og INKLUDERENDE på Stjørdal
Når vi er AKTIV, blir det LEVENDE på Stjørdal
Når vi er MILJØVENNLIG, bidrar vi til et BÆREKRAFTIG samfunn i Stjørdal

Våre mål
1. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak
som bidrar til vekst og tilflytting i alle våre lokalsamfunn
2. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt
planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning overfor
næringslivet
3. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte
budsjettrammer, uten innføring av eiendomsskatt og levere gode
tjenester innenfor disse.
4. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet
5. Være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak

Tema Areal- og stedsutvikling: Bolyst, effektivt planarbeid, næringsutvikling
Mål:
1. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til
vekst og tilflytting i alle våre lokalsamfunn.
2. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid,
samt en utviklingsorientert holdning overfor næringslivet.
Slik skal vi gjøre det:
1. I stedsutvikling og arealbruk er inkludering, møteplasser, estetikk, universell
utforming og aktiv transport (sykling og gange) prioritert. Gode nærmiljøer i
kommunen videreutvikles med fysiske og sosiale møteplasser som legger til rette for
fellesskap og mangfold.
2. Arealplanlegging skjer i tråd med byvekstavtalen og interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen.
3. Videreutvikle kommunedelsentra og Stjørdal by som et regionalt senter. Utvikling av
Stjørdal sentrum med stasjonsområdet vil også være et av de viktigste
næringsutviklingsprosjektene framover.
4. En helhetlig sammenheng mellom byutvikling, knutepunkt og næringsutvikling.
5. Satsing på landbruk og landbruksrelatert næring gir grunnlag for vekst og utvikling i
hele kommunen, nedbygging av dyrket mark skal unngås.
6. Kommunen har et variert boligtilbud med god bokvalitet for alle befolkningsgrupper i
alle deler av kommunen.
7. Utnytte næringsmessige fortrinn - framtidig vekst bygger på eksisterende styrker og
klynger. Aksen Trondheim-Stjørdal styrkes som en av Trøndelags viktigste
næringskorridorer.
8. Vekst og utviklingsmuligheter for næringsliv løses gjennom en effektiv
arealutnyttelse, med riktig type virksomhet på rett sted.
9. Kultur, idrett og aktivitet i Stjørdal skal ha gode vilkår for vekst og utvikling.
10. Arrangementssatsingen utvikles gjennom god tilrettelegging, og samarbeid.
11. Nord universitet er i tillegg til kunnskapsformidler en viktig del av by- og
knutepunktutviklingen. Kommunen tar initiativ til flere forsknings- og
utviklingsprosjekter både som samfunnsaktør, tilrettelegger for næringsliv og i egen
organisasjon.
12. God utvikling i besøksnæringen (aktiviteter/kultur, servering, overnatting, transport
og formidling) gjennom regionalt samarbeid.
13. Kulturminner sikres og utvikles for opplevelser og historisk bevissthet, våre nasjonalt
viktige kulturminner Steinvikholmen og Hegra festning utvikles videre både som en
del av vår identitet og som attraktive besøksmål.
14. Kommunen skal aktivt bidra til å sikre bergkunsten i kommunen i samarbeid
med fylkeskommunen og Stiklestad nasjonale kultursenter.
15. Stjørdal søker a
om nder merke aren Norge na jonalparker for å rke
naturbasert besøksnæring og utnytte ressursgrunnlaget i kommunen.

Tema Sosial bærekraft i organisasjon og samfunn
Mål:
3. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer,
uten innføring av eiendomsskatt og levere gode tjenester innenfor disse.
4. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet
Slik skal vi gjøre det:
1. Innbyggerne, og spesielt barn og unge, skal ha mulighet til å medvirke gjennom åpne
prosesser og samarbeid.
2. Barn og unge opplever et inkluderende utviklingsmiljø hvor alle lærer, medvirker og
føler tilhørighet.
3. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne må oppleve et inkluderende miljø.
Det skal legges til rette for aktiviteter både fysisk og kulturelt.
4. Folkehelseoversikten og konsekvenser for folkehelsen legges til grunn i
saksbehandling, planer og beslutninger.
4. Helsefremmende valg gjøres enkle, rimelige og lett tilgjengelige for innbyggerne.
5. Tidlig innsats og god samhandling med tverrfaglig tilnærming preger alle kommunale
tjenester.
6. Vi bidrar til at fritidstilbudene for alle innbyggere er rimelige, synlige, oversiktlige og
samordnet.
7. Stjørdal kommune er en god samarbeidspartner for trossamfunn, frivilligheten,
idretten og kulturlivet i kommunen.
8. Kommunale tjenester tilbys til rett tid og med riktig kompetanse og god kvalitet.
9. Kommunen har en viktig rolle i boligpolitikken med et særlig ansvar for vanskeligstilte
i boligmarkedet.
10. Gjennom å tilrettelegge for befolkningsvekst sikrer vi framtidas velferdstilbud og
arbeidsplasser til våre innbyggere.
11. Innbyggerne gis gode vilkår for å gjennomføre utdanning og delta i
arbeidslivet. Heltidskulturen fremmes.
12. Stjørdal prioriterer samarbeidet i Værnes- og Trondheimsregionen. Ved å være en
aktiv pådriver og deltaker som vertskommune utvikler vi godt interkommunalt
samarbeid og kostnadseffektive og kvalitativt bedre tjenester.
13. Det gjennomføres innbygger- og brukerundersøkelser som kunnskapsgrunnlag for
utvikling av kommunale tjenester.
14. Sikkerhetsaspektet med tanke på samfunnets avhengighet av nettbaserte tjenester
gis stor oppmerksomhet.

Tema Klima og miljø
Mål:
Være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

Slik skal vi gjøre det:
1. Arbeidet med klima og miljø skal settes i system, blant annet med et klimaregnskap
og klimabudsjett.
2. Det gjøres utredninger som viser hvordan kommunen kan begrense risiko, sårbarhet
og ulemper, men også dra nytte av fordeler som følge av endringer i klimaet
3. Kommunen gjennomfører forebyggende tiltak for å begrense og tilpasse oss
klimaendringene ved å planlegge og bygge for et fremtidig klima.
4. Det skal være enkelt for innbyggerne å ta klima- og miljøvennlige valg i hverdagen.
5. Flere i kommunen skal kunne velge miljøvennlige transportløsninger, og kunne gå og
sykle trygt.
6. Kommunen prioriterer, og legger til rette for overgangen til kollektive og utslippsfrie
transportløsninger.
7. Tilpasse arealbruk, parkering og infrastruktur slik at mest mulig av
persontransportbehovet kan tas med gange, sykkel og kollektivtransport.
8. Stjørdal kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold.
9. Uberørt natur, store sammenhengende naturområder og økologiske korridorer skal
bevares.
10. Klima- og miljøvennlige anskaffelser prioriteres i kommunens innkjøp av varer og
tjenester.
11. Klima- og energivennlige løsninger tas i bruk for hele livssyklusen ved nybygg og
renoveringer. Kommunen skal ta vare på våre bygg på en bærekraftig måte, og
gjøre tilpasninger for økt energieffektivitet.

Kritiske suksessfaktorer
Hovedmålene gjennomsyrer all tjenesteutøvelse i virksomheten. Ulike handlingsalternativ
vurderes opp mot den effekt de vil ha for måloppnåelse. Nye initiativ tas kontinuerlig for
tiltak som kan bidra til å nå hovedmålene.

Måleindikatorer
Kommunen vil måle og rapportere på oppfyllelsen av våre hovedmål. Det etableres og
videreutvikles systemer for å ivareta dette i all tjenesteutøvelse. Særlig rapporteres det i alle
kommunens årlige hoveddokument.
1) Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid

og tiltak som bidrar til

vekst og tilflytting i alle våre lokalsamfunn.
På lang sikt er det veksten i innbyggertall fordelt på kommunedeler og en inndeling i ulike
lokalsamfunn som forteller om man lykkes med denne målsettingen. På kort sikt vurderes
graden av måloppnåelse ut fra dokumentert oppfølging av de ovenfor nevnte
suksessfaktorene.

2) Bygge en by i sentrum gjennom fortetting og effektivt planarbeid, og
samtidig innta en utviklingsorientert holdning overfor næringslivet.
På lang sikt er det utbyggingstakt og vekst i innbyggertall og næringsvirksomhet i sentrum av
kommunen som forteller om man lykkes med denne målsettingen. På kort sikt vurderes
graden av måloppnåelse ut fra dokumentert oppfølging av de ovenfor nevnte
suksessfaktorene. Sammenligning mot andre kommuner i framdrift i reguleringsarbeid og
omdømmeundersøkelser blant næringslivet skal også bidra til å belyse graden av
måloppnåelse.

3) Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer,
uten innføring av eiendomsskatt og levere gode tjenester innenfor disse.
Dette måles gjennom avvik i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett på kostnadsområdene,
sykefraværsstatistikk og avviksmeldinger i et fungerende og etablert avvikssystem. Kvalitetsog tjenesteundersøkelser utvikles og nyttes på en slik måte at de er sammenlignbare og sier
noe om utviklingen over tid.

4) Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet
Måleindikatorer:
Levealder (Folkehelseinstituttet)
Selvrapportert helse og livskvalitet (HUNT4 og UngData)
Leveår med god helse (HUNT4)
Andel med fortrolig venn/nettverk som kan hjelpe ved problemer (HUNT4
og UngData)
Gjennomføring videregående skole (Fylkesdata)
Langtids arbeidsledighet (Nav)
Uførhet (Nav)
Husholdninger med vedvarende fattigdom/langtids sosialhjelpsmottakere (SSB/Nav)
Kulturdeltakelse/deltakelse frivillighet (HUNT4 og UngData)
Fysisk aktivitet (Sykkeltelling og selvrapportert fysisk aktivitet HUNT4/UngData)
Innbygger- og brukerundersøkelser

5) Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.
Klimagassutslipp reduseres over tid målt som utslippsintensitet mot valgte måleenheter, og at
man er på vei mot reduksjonsmålet for klimagassutslipp som kommunestyret har fastsatt.
Klima- og miljøtiltak planlegges for- og dokumenteres gjennomført for alle deler av kommunens
virksomhet. Det gjøres kost/nyttevurderinger, hvor det godtgjøres at Stjørdal prioriterer tiltak
med størst mulig effekt.
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