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Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens sammfunnsdel 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, alle skal 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.
Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
Stjørdal kommune, og utgjør grunnlaget for etatenes planer og virksomhet i kommunen.

Vår visjon
Stjørdal – et godt valg for framtida

Våre verdier -

RAUS – AKTIV - MILJØVENNLIG

Våre verdier er basert på innspill fra våre innbyggere, ansatte og politikere. Av
innbyggerne var det barn og ungdom vi fikk flest svar fra, deres innspill er derfor vektlagt
sterkest. Noe vi synes blir riktig siden de er fremtiden til Stjørdal.
Vi har lagt vekt på at det skal være verdier som inspirerer til å gjøre noe, et aktivt
verdiord:
•

Når du er RAUS blir det TRYGT og INKLUDERENDE på Stjørdal.

•

Når du er AKTIV blir det LEVENDE på Stjørdal.

•

Når du er MILJØVENNLIG bidrar du til et BÆREKRAFTIG samfunn her i Stjørdal.

Våre hovedmål
•

Vi når egne og nasjonale klima- og miljømål, og er en foregangskommune innen
klima og miljø.

•

I Stjørdal opplever alle trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet

•

Stjørdal har en sunn og bærekraftig økonomi hvor oppgavene løses gjennom en
optimal utnyttelse av ressursene.

Stjørdal 2020
Stjørdal i 2020 oppleves slik:
•

Stjørdal er et trygt samfunn hvor innbyggerne får gode velferdstjenester.

•

Befolkningen vokser, men mindre enn tidligere. Vi ser at det blir færre unge i
yrkesaktiv alder, og betydelig flere eldre.

•

Folkehelseoversikten for kommunen viser at de aller fleste trives, deltar i et sosialt
fellesskap og har god selvopplevd helse.

•

Stjørdal har viktige fortrinn med sin sentrale beliggenhet, nærhet til FoUmiljøer, og som vertskommune for flyplass, universitet og forsvaret.

•

Stjørdal er en del av et stort bo- og arbeidsmarked, flere pendler ut enn inn til
Stjørdal. Næringslivet og arbeidsmarkedet er i rask endring og det er stor
konkurranse om arbeidskraften. Kommunen vil ha stor anleggsaktivitet innen
samferdsel i årene framover.

•

Det er vedtatt ambisiøse klima- og miljømål for kommunen. Stjørdal er en del av
byvekstavtalen hvor vi har forpliktet oss til at all vekst i persontransport i
byvekstområdet skal skje gjennom kollektivtransport, sykling og gange.

•

Samfunnssikkerhet blir stadig viktigere og gis større oppmerksomhet, med nye
trusselbilder, nye former for alvorlig kriminalitet, datakriminalitet, pandemier og
konsekvensene av klimaendringene.

•

Forskjellene øker i samfunnet. En del innbyggere opplever ensomhet og mangler
sosiale tilknytning til samfunnet rundt seg. Spesielt i ungdomsmiljøet ser vi at dette
er en utfordring.
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Bærekraftig – tre dimensjoner
Vi har en klode med begrensede ressurser, og det er i vår felles interesse å ta vare på den.
For å skape bærekraftig utvikling må kommunen og
resten av verdenssamfunnet jobbe på tre områder:
1. Klima og miljø
2. Sosiale forhold
3. Økonomiske forhold
Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig
utvikling, og det er sammenhengen mellom de tre
dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

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 for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn det vi
trodde tidligere. For å ikke 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.
Illustrasjon av de tre dimensjonen av bærekraftsmålene:
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Sammen om å få det til

I Stjørdal samarbeider vi om gode løsninger gjennom:
•

En kommuneorganisasjon som er raus, aktiv og miljøvennlig og med et stort
samfunnsansvar.

•

Samarbeid mellom etater, frivilligheten, næringslivet, overordnede myndigheter og
FoU-institusjoner.

•

Samarbeid mellom politisk og administrativt nivå basert på tillit og god
rolleforståelse.

•

Samarbeid med nabokommuner gjennom felles tjenester, interesser og løsninger.

•

Et levende og mangfoldig frivilligsamarbeid.

•

Engasjement og fellesskap gjennom kunst, kultur og kunnskap.

•

At alle sektorer arbeider med stor grad av involvering og samskaping. Brukere av
tjenester og innbyggere generelt blir inkludert.

•

At innbyggerne har mulighet til å medvirke gjennom samarbeid og åpne prosesser
hvor vi også tar i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering og medvirkning.

•

At kommuneplanen og andre hovedplaner brukes som aktive styringsredskap.
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Klima og miljø
Klima og miljø

• Vi skal handle nå for å
bekjempe klimaendringene
Vi skal handle nå for å
og konsekvensene av dem.
bekjempe klimaendringene
og konsekvensene av dem.

• Vi skal beskytte,
gjenopprette
og fremme
Vi skal beskytte,
bærekraftig
av
gjenopprette bruk
og fremme
økosystemer
bærekraftig bruk av
økosystemer
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Klima- og miljømål 2032

Hovedmål: Vi når egne og nasjonale klima- og miljømål, og er en
foregangskommune innen klima og miljø.
•

I Stjørdal er det enkelt og naturlig å ta klima- og miljøvennlige valg.

•

Stjørdal kommune har redusert sine klimagassutslipp med minst 50 % (målt fra
1990-nivå) innen 2030, og er på vei mot å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

•

Vi er godt rustet til å håndtere følgene av klimaendringene.

•

Vi tar vare på truede og utvalgte naturtyper, og har god miljøtilstand i
vannforekomstene.

Nåsituasjonen og utvikling
Klimagassutslipp
•

I klimaloven har Norge vedtatt mål om reduksjon av klimagasser med minst 40 %
innen 2030, og 80 – 95 % innen 2050 i forhold til referanseåret 1990.

•

Lokalt har kommunestyret satt et mål om å redusere sitt klimagassutslipp med 50 %
av 1990-nivået innen 2030.

•

I arbeidet med utslippsreduserende tiltak skal kommunen ta hensyn til både direkte
og indirekte utslipp. Direkte utslipp er de utslippene som skjer innenfor kommunens
grenser, mens indirekte utslipp er klimagassutslipp som kan knyttes til et produkt,
vare eller tjeneste uansett hvor utslippet skjer.

Figur 1: Forskjell på direkte og indirekte utslipp (kilde: Oslo kommune)
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•

Det er 4 store direkte utslippskilder i Stjørdal; veitrafikken, luftfarten, annen mobil
forbrenning* og landbruket, alle med mellom 20 og 25 % andel av samlet utslipp.
*Utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i jordbruk, skogbruk, forsvar og bygg og anlegg.

Figur 2:Utviklingen av direkte utslipp i Stjørdal (kilde: miljødirektoratet)

Klimaendringer

Klimaprofil for tidligere Nord-Trøndelag fylke viser forventede klimaendringer fra
tidsperioden 1971 – 2000 til tidsperioden 2071 – 2100. Tallene tar utgangspunkt i at
klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste tiårene.
Med dette utgangspunktet framskrives klimaendringene i for perioden 2071-2100 på
følgende vis:
•

Særlig behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann;
havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flom-størrelser; og skred.

•

Gjennomsnittlig årstemperatur er beregnet å øke med 4,5 °C.

•

Årsnedbøren er beregnet til å øke med ca. 20 %. Nedbøren forventes å øke vesentlig
både i intensitet og hyppighet. Dette vil stille større krav til overvannshåndteringen
i fremtiden.

•

Det forventes liten endring i vindforholdene, men usikkerheten i framskrivingene
for vind er stor. Lokale vindforhold bør tas med kommunens planlegging.

•

Betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø, spesielt i
lavereliggende områder, men det vil fortsatt være enkelte år med mye snøfall. Det
vil bli flere smelteperioder om vinteren som følge av økning i temperaturen.
Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem mot midten av
århundret. Etter dette forventes det at økt temperatur etter hvert vil føre til
mindre snømengder også i disse områdene.

•

Mot år 2100 vil vi også oppleve en havnivåstigning på 49 cm, inklusive klimapåslag.
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Biologisk mangfold og vannmiljø
•

Nedbygging og endret arealbruk regnes som den største trusselen mot det biologiske
mangfoldet. Med stort press på arealene er det en utfordring å styre arealbruken på
en slik måte at hensynet til biologisk mangfold blir ivaretatt.

•

Endrede driftsformer innen jordbruk har ført til tap av biologisk mangfold. For å
bevare viktige verdier i kulturlandskapet er det nødvendig å hindre gjengroing og
stimulere til driftsformer som opprettholder og restaurerer det biologiske
mangfoldet på verdifulle arealer.

•

Oppsplitting av arealer og fragmentering av arters leveområder utgjør en trussel
mot ulike arter som har store arealkrav og reduserer mulighet til vandring og
spredning. 2 % av kommunens areal er villmarkspregede områder.

•

Grønnstrukturen i tettstedet er viktig som leveområde for planter, dyr og
mennesker. Grøntområder tilbyr opplevelsen av natur i nærområdet, møteplasser
og lekeplasser for barn. Det er en utfordring å bevare en variert og
sammenhengende grønnstruktur med nødvendig innslag av «vill natur» til å kunne
tjene som leveområder for et naturmangfold i sentrumsområdene.

•

Fysiske endringer som fjerning av naturlig vegetasjon mot vassdrag ved snauhogst,
terrengkjøreskader, masseuttak, forbygninger, kanalisering, utfylling, vegbygging,
bekkelukkinger samt dårlig anlagte kulverter og stikkrenner har svært negativ
påvirkning på miljøet i og nær vassdrag i Stjørdal. Avrenning fra landbruket er flere
steder en følge av fysiske inngrep, og medfører negativ påvirkning på
vannkvaliteten i Stjørdal.

•

Klimaendringene forsterker de utfordringene vi allerede har innen områdene nevnt
ovenfor.

Slik skal vi gjøre det
Klima- og miljøplan
• Klima- og miljøplanen skal inneholde ambisiøse mål og tiltak for klima,
klimatilpasning og miljø, både for kommunens egen virksomhet, og
kommunesamfunnet som helhet.

Planleggingsprosesser
•

Arbeidet med klima og miljø skal settes i system, blant annet med et klimaregnskap
og klimabudsjett.

•

Hensynet til klima og miljø skal være gjennomgående i alle kommunens planer og
aktiviteter.

•

Barn og unge skal ikke bare lære om klimautfordringene, de skal tas med i arbeidet
med å finne nye løsninger.
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Klimatilpasning og beredskap
•

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.

•

Kommunen gjennomfører forebyggende tiltak for å tilpasse oss klimaendringene.

•

Kommunen planlegger og bygger for et fremtidig klima.

Areal og transport
•

Stjørdal skal ha et utbyggingsmønster som støtter opp under klimamålene og
forpliktelsene i byvekstavtalen.

•

Arealpolitikken vår skal gjøre det enkelt for innbyggerne å ta klima- og
miljøvennlige valg i hverdagen.

•

Flere i kommunen skal velge miljøvennlige transportløsninger, og kunne gå og sykle
trygt.

•

Kommunen prioriterer, og legger til rette for overgangen til kollektive og
utslippsfrie transportløsninger.

•

Tilpasse arealbruk, parkering og infrastruktur slik at mest mulig av
persontransportbehovet kan tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Natur og miljø
•

Stjørdal kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold
inkludert vannmiljø.

•

Uberørt natur, store sammenhengende naturområder og økologiske korridorer skal
bevares. En økologisk korridor, ofte kalt viltkorridor, er et smalt naturområde som
knytter de større naturområdene sammen med hverandre.

Teknologi, innkjøp og grønn næringsutvikling
•

Klima- og miljøvennlige anskaffelser prioriteres. Innkjøpsmakten benyttes for å få
gode miljøvennlige innkjøp.

•

Kommunen tar i bruk nye tekniske og digitale løsninger som reduserer
klimagassutslipp.

Bygg, anlegg og energi
•

Det skal brukes klima- og energivennlige løsninger i hele livssyklusen ved nybygg og
renovasjon.

•

Kommunen skal ta vare på våre bygg på en bærekraftig måte, og gjøre tilpasninger
for økt energieffektivitet.

Mat og landbruk
•

Kommunen skal bidra til å gjennomføre tiltak og oppfylle mål i landbrukets
klimaavtale.

•

Kommunen skal bidra til reduksjon av matsvinn, og redusert bruk av plast som
emballasje.
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Sosial bærekraft
Vi sikrer at alle mennesker
får et godt, rettferdig og
verdig liv
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Sosiale mål 2032

Hovedmål: I Stjørdal opplever alle trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet.
•

Alle har mulighet til å fullføre utdanning, og delta i arbeidsliv og meningsfull
aktivitet.

•

Kunst, kultur, idrett og frivillighet gir alle mulighet til å delta, oppleve, lære og
skape.

•

De sosiale ulikhetene i Stjørdal er små, god helse og livskvalitet er uavhengig av
bakgrunn, utdanning og inntekt.

Nåsituasjonen og utvikling
•

God helse er en av våre viktigste ressurser, både for hver enkelt av oss og for
samfunnet. I dag har befolkningen i Norge og Stjørdal god helse og livskvalitet, og
den gjennomsnittlige levealderen er høy.

•

I likhet med landet for øvrig ser vi at bedringen i helse og levealder er størst hos
innbyggere med høy inntekt og utdannelse. God helse er ikke likt fordelt i
befolkningen.

•

Sykdomsbyrden i befolkningen preges i større grad av sykdommer vi lever med enn
sykdommer vi dør av. Dette er en global trend.

•

De siste årene har vi sett en økning i psykiske helseutfordringer, samt utfordringer
knyttet til overvekt, fedme og inaktivitet. Utfordringene er størst blant innbyggere
med lav utdanning og inntekt.

•

Helsefremming handler om trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet. Det er enklere
å forebygge enn å reparere.

•

Utenforskap er et økende samfunnsproblem, også i Stjørdal. Utenforskap handler
om å falle utenfor skole/ utdanning, arbeid, fritid og det sosiale fellesskapet.

•

Et godt boligsosialt arbeid gir positive resultat for måloppnåelse innen arbeid, helse
og utdanning. Stjørdal kommune gjør en særlig innsats overfor barnefamilier og
unge.
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Fakta om folkehelsen i Stjørdal
•

De fleste innbyggerne opplever helsen sin som god selv om en høy og økende andel
har psykiske helseutfordringer eller har overvekt/fedme. Under halvparten av den
voksne befolkningen i Stjørdal følger minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet.

•
•

Innbyggerne har god tilgang til natur, frisk luft og rent vann.
Innbyggerne har mange muligheter for å engasjere seg i frivillige lag og
organisasjoner.

•

Arbeidsledigheten er forholdsvis lav.

•

Stjørdal ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder utgifter til økonomisk
sosialhjelp, unge uføre og legemeldt sykefravær. Psykiske lidelser og muskel- og
skjelettplager er hovedårsakene til uførhet og legemeldt sykefravær.

•

De fleste ungdommer i Stjørdal har det bra og har et godt forhold til lærere, venner
og familie, men det er utfordringer i deler av ungdomsmiljøet.

•

Det er sosiale ulikheter blant ungdom, når det gjelder helseutfordringer, deltakelse
og tilhørighet. Frafallet fra videregående skole er fremdeles høyt, og det er
ulikheter i frafall ut fra sosioøkonomisk status. Frafallet og ulikheter er redusert de
siste årene.

Slik skal vi gjøre det
Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet
•

Innbyggerne skal ha mulighet til å medvirke gjennom samarbeid og åpne prosesser.

•

Folkehelseoversikten og konsekvenser for folkehelsen legges til grunn i
saksbehandling, planer og beslutninger.

•

I stedsutvikling og arealbruk er inkludering, møteplasser, estetikk, universell
utforming og aktiv transport (sykling og gange) prioritert.

•

Vi utvikler gode nærmiljøer i kommunen, med fysiske og sosiale møteplasser som
legger til rette for fellesskap og mangfold.

•

Kunst og kultur bidrar til refleksjon og engasjement og knytter historien til nåtiden.

Alle skal ha mulighet til å fullføre utdanning, delta i arbeidsliv og meningsfull
aktivitet
•

Vi har et inkluderende arbeidsliv som bidrar til at flest mulig er i arbeid.

•

Barn og unge opplever et inkluderende utviklingsmiljø hvor alle lærer, medvirker og
føler tilhørighet.

•

Barn og unge skal medvirke i arbeidet med å finne fremtidens gode løsninger ved å
prøve og feile, utforske og eksperimentere.
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•

Barn og unge forberedes til å mestre sine liv her og nå, i videre skolegang, yrkesliv
og i samfunnslivet.

Kunst, kultur, idrett og frivillighet gir alle mulighet til å delta, oppleve, lære og
skape
•

Kultur, idrett og aktivitet i Stjørdal skal ha gode vilkår for vekst og utvikling.

•

Varierte fritidstilbud for barn og unge utvikles videre, og det jobbes aktivt for å
sikre deltakelse for alle.

•

Kimen kulturhus skal ha en regional funksjon med et godt og bredt kulturtilbud.

•

Vi bidrar til at fritidstilbudene for alle innbyggere er rimelige, synlige, oversiktlige
og samordnet.

•

Stjørdal kommune er en god samarbeidspartner for frivilligheten, idretten
og kulturlivet i kommunen.

VærMed er et stort folkehelseprosjekt
i Værnesregionen som handler om at
alle barn og unge skal ha mulighet til å
delta på minst en aktivitet de liker i
uka. Dette fordi deltakelse gir
tilhørighet og mestring, som bidrar til
god psykisk helse og livskvalitet.

De sosiale ulikhetene er små, slik at god helse og livskvalitet er uavhengig av
bakgrunn, utdanning og inntekt
•

Helsefremmende valg gjøres enkle, rimelige og lett tilgjengelige.

•

Helsefremming, tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling er
bærende prinsipp i alle kommunale tjenester.

•

Alle har tilgang til et bredt spekter av aktiviteter og møteplasser.

•

Kommunen har et variert boligtilbud med god bokvalitet for alle befolkningsgrupper
i alle deler av kommunen.
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Økonomisk bærekraft
Vi sikrer økonomisk trygghet for
mennesker og samfunn
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Økonomiske mål 2032

Hovedmål: Stjørdal har en sunn og bærekraftig økonomi hvor oppgavene løses
gjennom en optimal utnyttelse av ressursene.
•

I Stjørdal kommune opplever innbyggerne økonomisk trygghet, sosiale ulikheter og
barnefattigdom begrenses.

•

Det er vekst i arbeidsplasser og andel sysselsatte.

•

Grønn omstilling og bærekraft preger næringslivet i en kommune hvor det er
attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet.

•

Vi har en god utvikling i landbruk og naturbasert næring som gir god utnyttelse av
ressursgrunnlaget i hele kommunen.

•

Stjørdal har styrket sin posisjon som regionalt handels- og servicesentrum ved
å utnytte sine fortrinn som knutepunkt.

•

Vi fortetter og utvikler Stjørdal hvor vi fremmer bærekraft, bolyst og livskvalitet.

Nåsituasjonen og utvikling
•

Stjørdal kommune er i positiv utvikling. Vi har gode skoler, barnehager, helse- og
kulturtilbud og et næringsliv i vekst.

•

Vekst i befolkningen er viktig for å sikre fremtidens velferdstilbud og arbeidsplasser
til våre innbyggere.

•

Befolkningsveksten i Stjørdal har vært positiv siden år 2000. Siste
befolkningsprognose viser et innbyggertall i 2032 med 26.300
innbyggere. Aldersgruppen 0–19 år vil vokse minst med 1,7 % fram mot 2030,
gruppen 20–66 år 5,1 %, og over 67 år vil øke mest med 29 %. Prognosen viser flere
eldre og færre yrkesaktive innbyggere til å ivareta en økende gruppe med eldre.

•

Konkurransen om innflyttere øke. Befolkningsvekst er nært knyttet til hvor
attraktiv en kommune er både som arbeidssted og bosted. Ungdom, studenter, og
de i etableringsalder (18–35 år), er derfor viktige målgrupper for Stjørdal.

•

Som arbeidsgiver vil Stjørdal kommune frem mot 2030 ha to hovedutfordringer. Den
første handler om tilgangen på kompetent arbeidskraft. Den andre
hovedutfordringen handler om kommunens evne til omstilling, utvikling og
nyskaping.
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•

Det er avsatt utbyggingsarealer i vedtatt kommuneplan og sentrumsplan som kan
møte en stor befolkningsvekst. Utbyggingsreserven er størst i sentrum hvor også
utbyggingsinteressen er størst.

•

Boligplanleggingen må i større grad enn tidligere baseres på endringer i
familiestrukturer, boligpreferanser og klimahensyn.

•

Privatbil benyttes oftest som transportmiddel for arbeidsreiser i Stjørdal, vi har en
høyere sykkelandel enn øvrige omlandskommuner i Trondheimsregionen, lav andel
gående og en lav andel buss. Vi har et stort potensiale for overgang fra privatbil til
gange/sykkel og buss i sentrum og tilliggende områder. Dette forutsetter at vi kan
opprettholde og utvide et godt lokalbusstilbud.

•

Utbyggingsmønsteret er avgjørende for å utvikle miljøvennlige transportformer.
Valg av reisemidler påvirkes ved å prioritere miljøvennlig transport i infrastrukturen
og ved å bruke parkeringspolitikken målrettet. Utenfor byområdet vil
servicetransport fra AtB og privatbil være viktige transportmiddel. Kompiskjøring
bør utvikles og busstilbudet knyttet til skoleskyssen kan forbedres.

•

Utbyggingsmønsteret i kommunen har også konsekvenser for kommunal økonomi,
dette påvirker behovet for kapasitet i grunnskolene, driftskostnader for teknisk
infrastruktur, utgifter til skoleskyss og drift av veier. Uten en effektiv utnyttelse av
sosial og teknisk infrastruktur, øker kostnadene for kommunen. Eneboligfelter har
høye årlige driftskostnader til fysisk infrastruktur i motsetning til områder der
eksisterende infrastruktur har kapasitet.

•

I en situasjon med behov for omstillinger innen kommunal økonomi og klima, er det
viktig og framtidsrettet å vurdere rekkefølgen mellom utbyggingsområdene hvor en
tar hensyn til klimautslipp, transportløsninger og kommunale driftskostnader.

•

Det skjer raske endringer innen transportområdet. Informasjonsteknologi,
delingsløsninger og autonome kjøretøyer er i utvikling og vil bli tilgjengelig også
lokalt.

Slik skal vi gjøre det
Økonomi
•

Kommunale tjenester tilbys til rett tid og med riktig kompetanse og god kvalitet.

•

Gjennom befolkningsvekst sikrer vi framtidas velferdstilbud og arbeidsplasser til
våre innbyggere.

•

Kommunen utnytter sine inntektsmuligheter og søker å finne gode samarbeids- og
finansieringsløsninger med andre. Dette for å kunne finansiere et fortsatt godt
velferdstilbud for våre innbyggere.

•

Ved å være en aktiv pådriver og deltaker utvikler vi godt interkommunalt samarbeid
og kostnadseffektive og kvalitativt gode tjenester. Stjørdal prioriterer samarbeidet
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i Værnesregionen og Trondheimsregionen.
•

Stjørdal kommune prioriterer helsefremmende og forebyggende arbeid også i et
samfunnsøkonomisk perspektiv. Kommunen bidrar til at fritidstilbudene for alle
innbyggere er rimelige, synlige, oversiktlige og samordnet.

•

Stjørdal kommune fremmer en heltidskultur.

•

Kommunen har en viktig rolle i boligpolitikken med et særlig ansvar for
vanskeligstilte i boligmarkedet.

Næringslivet
•

Næringslivet gis forutsigbare rammer for vekst og utvikling.

•

Utnytte næringsmessige fortrinn - framtidig vekst bygger på eksisterende styrker og
klynger. Aksen Trondheim-Stjørdal vil være en av Trøndelags viktigste
næringskorridorer framover.

•

Bidra til høyt utdannet og kompetent arbeidskraft gjennom satsing på utdanning og
forskning.

•

Gode kollektivløsninger som sikrer et størst mulig rekrutteringsgrunnlag i et
regionalt arbeidsmarked.

•

Arealplanlegging i tråd med byvekstavtalen og interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen.

•

Stjørdal stasjon og Trondheim Lufthavn Værnes utvikles som knutepunkter for
næringsliv.

•

Satsing på landbruk og landbruksrelatert næring gir grunnlag for vekst og utvikling i
hele kommunen.

Utvikling
•

Videreutvikle kommunedelsentra og Stjørdal by som et regionalt senter. Utvikling
av Stjørdal sentrum med stasjonsområdet vil være et av de viktigste
næringsutviklingsprosjektene framover.

•

Kommunen tar initiativ til flere forsknings- og utviklingsprosjekter både i egen
organisasjon og som tilrettelegger for næringsliv og øvrig privat/offentlig
virksomhet.

•

Sikre rasjonell drift og god regional utvikling gjennom samarbeid med
nabokommuner om fellestjenester/løsninger og fellesinteresser.

•

Innbyggerne gis gode vilkår for å gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet.

•

Nedbygging av dyrket mark skal unngås.

•

Sikkerhetsaspektet med tanke på samfunnets avhengighet av nettbaserte tjenester
gis stor oppmerksomhet både for samfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon.
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•

Tilrettelegging for økt aktivitet for forsvaret og videre utvikling av Kvithammer vil
være prioriterte oppgaver.

Attraktivitet
•

En helhetlig sammenheng mellom byutvikling, knutepunkt og næringsutvikling.

•

Arrangementssatsingen utvikles gjennom god tilrettelegging, utvikling av
støtteordninger og samarbeid.

•

Nord universitet er i tillegg til kunnskapstilbudet en viktig del av by- og
knutepunktutviklingen.

•

Vekst og utviklingsmuligheter for næringsliv løses gjennom en effektiv
arealutnyttelse, med riktig type virksomhet på rett sted.

•

God utvikling i besøksnæringen (aktiviteter/kultur, servering, overnatting,
transport og formidling) gjennom regionalt samarbeid.

•

Vi bidrar til at fritidstilbudene for alle innbyggere er rimelige, synlige, oversiktlige
og samordnet.

•

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.

•

Kommunen skal aktivt bidra til å sikre bergkunsten i kommunen i samarbeid med
Stiklestad nasjonale kultursenter.

•

Søke status som nasjonalparkkommune under merkevaren “Norges nasjonalparker”
for å styrke naturbasert besøksnæring og utnytte ressursgrunnlaget i kommunen.

Kunnskapsgrunnlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedtatt planprogram
Fagnotat 1, Overordnede tema
Fagnotat 2, Barn og unge
Fagnotat 3, Næring
Fagnotat 4, Omsorg
Fagnotat 5, Kultur
Fagnotat 6, Utbyggingsmønster
Fagnotat 7, Trøndelag fylke – regionalt samarbeid
Plan og bygningsloven
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

Planer og fagnotater er publisert på hjemmesiden til Stjørdal kommune.
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«Et flerbrukshus der alle har det fint»
Skolestarterne fra våre barnehager var en av flere målgrupper som ble invitert til å komme
med forslag på hvordan Stjørdal kommune skal være i fremtiden, og hvilke verdier det er
som best skal beskrive kommunen vår. De fikk i hjemmeoppgave å svare på følgende: Hva
ønsker du skal finnes på Stjørdal for at du, dine venner, familie og alle som bor her skal ha
det godt? Hva tenker du er bra for alle mennesker?
Espira var en av barnehagene som deltok, og ett av deres forslag fikk vi fra Emre:
- Jeg ønsker at hele Stjørdal er som en barnehage, sier Emre fra skolestartgruppa. Han har
tegnet et «flerbrukshus» som rommer kontorer, pauserom, trampolinepark, sandkasse,
disser, mange heiser og soverom, det siste spesielt for de små som må sove. De kan ha
musikk til. Et stort hus som sier VELKOMMEN til alle innbyggerne på Stjørdal og resten av
verden.
Illustrasjonen er flerbrukshuset som Emre har tegnet:
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