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Kommunal planstrategi 2019-2023 
 

Innledning 
Plan- og bygningsloven stiller krav om at alle kommuner utarbeider en kommunal 

planstrategi. 

«§ 10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte 

en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder 

langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 

kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige 

og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 

medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 

kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med 

nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.» 

Kravene til hva planstrategien skal inneholde er begrenset til en vurdering av behovet for 

rullering av hele eller deler av kommuneplanen. Ut over dette er det opp til kommunen 

selv å vurdere innholdet i strategien. 

Planer er kommunens styringsverktøy, og det er viktig at kommunestyret tidlig i 

valgperioden tar stilling til hvilke planer som er gode nok, og hvilke det er behov for å 

gjøre endringer i. Det skal også vurderes om det finnes planer som er overflødige, og om 

det er behov for nye planer. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for at 

kommunestyret skal ha den nødvendige oversikten over planer og planbehovet i 

kommunestyreperioden. 
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Overordnede føringer 
Mange av kommunens planoppgaver er styrt av nasjonale lover og forskrifter. Disse er for 

omfattende til å beskrive utførende i dette dokumentet, men vil bli omtalt i forbindelse 

med planarbeidene de er aktuelle for.  

Også regionale planer inneholder føringer og forventninger kommunen må ta hensyn til i 

sine planarbeid. Også disse vil bli omtalt i forbindelse med aktuelle planarbeid. 

Noen overordnede føringer har kommunen selv vært med på å utarbeide. Dette gjelder 

blant annet byvekstavtalen og interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Det er 

viktig at kommunen synliggjør hvordan man arbeider med disse føringene i lokale planer. 

Ettersom Stjørdal kommune ikke kan ta stilling til revisjon av slike arbeid på egenhånd, er 

de ikke inkludert i prioriteringene i planstrategien. 

Utviklingstrekk 
Arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel ble satt i gang i 2018. I den 

forbindelse ble det utarbeidet en rekke fagnotat som beskriver utviklingstrekk og 

utfordringer i kommunen. Disse ble ferdigstilt og lagt frem til politisk behandling våren 

2019. Rådmannen har valgt å legge disse dokumentene til grunn framfor å gjøre en ny 

vurdering av utviklingstrekk og utfordringer i forbindelse med planstrategien.   

Alle fagnotatene ligger på kommunens hjemmeside under Politikk og planer – planer – 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Oppfølging av planstrategien 
Som i forrige planstrategi planlegges det å rapportere på planstrategien årlig. Rapporten 

vil inneholde informasjon om hvilke planarbeid som er ferdigstilt, under arbeid og ikke 

påbegynt. I forbindelse med rapporteringen vil kommunestyret ha anledning til å revurdere 

prioriteringsrekkefølgen i strategien. På den måten sikrer man at strategien blir et levende 

dokument som benyttes aktivt i forvaltningen av kommunens planressurser. 
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Folkehelse 
Kunnskapsgrunnlaget «Oversikt over folkehelsa og påvirkningsfaktorer i Stjørdal kommune» 

fra 2015, pågående oversiktsarbeid for 2019, samt den løpende kunnskapsoversikten om 

folkehelse i Stjørdal skal etter folkehelselovens § 6 ligge til grunn for arbeidet med 

kommunens planstrategi. Kunnskapsgrunnlaget per 2019 (inkl. nye tall fra HUNT4) tilsier at 

de tidligere satsningsområdene 1. fysisk aktivitet, 2. inkludering og mestring på alle nivå 

og 3. tilrettelegging for gode valg er gode satsningsområder for videreføring i 

planstrategien for 2019.  

God helse innebærer ikke bare fravær av sykdom eller lidelser, men er en tilstand av 

fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Dette betyr at helse også handler om trivsel, 

livskvalitet, mening med tilværelsen og evne til å mestre hverdagens utfordringer, også når 

livet er vanskelig. Folkehelsearbeid handler derfor både om å fremme livskvalitet og trivsel 

og å redusere risiko for sykdom og helseproblemer. Det handler også om å arbeide for en 

jevnere fordeling av god helse i befolkningen. I dag har innbyggere med lang utdanning og 

høy inntekt bedre helse og lever lengre enn de med lav utdanning og inntekt, også i 

Stjørdal. 

Planstrategien er en viktig del av samfunnsplanleggingen, som er grunnleggende for 

folkehelsen i kommunen. Planlegging i alle etater må ta høyde for sin egen betydning i 

folkehelseutviklingen. Mange forhold i samfunnet bidrar til befolkningens helsetilstand, og 

alle samfunnssektorer spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet, globalt og lokalt. I 

Stjørdal forvaltes ressurser som har innvirkning på lokalt klima og naturmiljø, og dermed 

befolkningens tilgang til natur, ren luft og rent vann, som igjen har innvirkning på 

innbyggernes helse. Lokalsamfunnets utforming og tilgjengeligheten til tettsteder, 

sentrum, bygg og anlegg er viktige faktorer for inkludering, tilhørighet og trivsel. Det 

samme er mulighetene for aktivitet (arbeid, lek, læring, fritid) i kommunen. En god 

barndom er viktig i seg selv og legger grunnlaget for god helse senere i livet. Å være i 

arbeid er en av de viktigste enkeltfaktorene for god helse. Arbeid bidrar til økonomisk 

trygghet, bedre boligstandard, sosiale nettverk og økt handlefrihet, i tillegg til å ha andre 

viktige sosiale og psykologiske funksjoner. Alle disse bakenforliggende faktorene virker inn 

på innbyggenes tilgang til sosiale nettverk og deres levevaner, som har en umiddelbar 

betydning for helse og livskvalitet hos enkeltpersoner. God helse i befolkningen er en av 

våre viktigste ressurser, både for hver enkelt av oss og for samfunnet. 

Folkehelseaspektet skal inngå i alt planverk i kommunen, for å møte 

folkehelseutfordringene kommunen står ovenfor. De tre satsningsområdene; 1. fysisk 

aktivitet, 2. inkludering og mestring på alle nivå og 3. tilrettelegging for gode valg, krever 

særskilt hensyn, og alle kommunale planer bør ha et punkt som beskriver planens 

innvirkning på folkehelsen, med utgangspunkt i disse. 
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Metodikk 
Ikke alle planer hører hjemme i planstrategien. Det er foreslått følgende avgrensning: 

Strategien skal kun inneholde planer der kommunen selv kan påvirke oppstart og fremdrift. 

Regionale og interkommunale planer er ikke inkludert med mindre arbeidet med planene 

skal ledes av Stjørdal kommune. 

Planstrategien skal først og fremst ta for seg strategiske planer som inneholder 

retningsvalg og/eller kan ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Driftsplaner og 

detaljplaner uten strategiske konsekvenser er ikke inkludert. Dette betyr at kommunens 

samlede planarbeid er større enn det som kommer fram av strategien. 

Planene som er tatt inn i strategien er delt inn i to kategorier; planer med fast rullering og 

planer til prioritering. Planer med fast rullering er tatt med til informasjon, dette er 

arbeid der det er lite politisk handlingsrom når det kommer til praktiske hensyn som 

framdrift, planform osv. Rullering av slike planer er normalt forankret i lover og 

forskrifter. Alle planer for oppvekst og omsorg hører hjemme i denne kategorien, i tillegg 

til noen andre. At kommunestyret ikke skal ta stilling til når planene rulleres har ingen 

betydning for hvordan det politiske nivå involveres i selve planarbeidet. Dette vil være 

avhengig av hva slags plan det er snakk om. 

Planer til prioritering er de planene som kommunestyret kan ta stilling til om skal 

utarbeides i løpet av kommunestyreperioden, med forslag til prioriteringsrekkefølge. I 

forrige planstrategi ble det antydet oppstart- og avslutningstidspunkt for planene i 

strategien. Erfaringene fra rapportering på strategien har vist at det er vanskelig for 

administrasjonen å levere på dette, da det er mange elementer utenfor kommunens 

kontroll som påvirker framdriften i en planprosess. I denne rulleringen av planstrategien er 

det i stedet foreslått å fastsette en prioriteringsrekkefølge som angir hvilke planer som 

skal utarbeides først og sist i perioden. 

Planer til prioritering er inndelt i tre nivå: 

1. Planer som allerede er påbegynt, og planer med oppstart i 2020. 

2. Planer som skal påbegynnes i 2021, eller så fort det blir ledig kapasitet. 

3. Planer som skal påbegynnes i slutten av perioden, eller som kan utsettes til neste 

planperiode ved behov. 

Det er mange faktorer som påvirker hvor raskt en planprosess kan gjennomføres. I 

planstrategien er det antydet forventet utarbeidelsestid ved normalt arbeidstrykk og uten 

uforutsette forsinkelser. Dersom det startes opp mange planprosesser parallelt vil dette 

forlenge utarbeidelsestiden for den enkelte plan. Der det skal være medvirkning og 

offentlige prosesser har kommunen mindre kontroll over forsinkende faktorer enn dersom 

det kun skal gjennomføres interne prosesser. 

Planene er prioritert internt i hver ansvarlig enhet. Det er også arbeidstrykket i den 

enkelte enhet som avgjør hvor mange planprosesser det er mulig å arbeide med samtidig. 

For de fleste enhetene er planlegging noe som skal gjøres i tillegg til de ordinære 

arbeidsoppgavene.  
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Planer til prioritering 
Overordnet planlegging 

Plan- og bygningsloven stiller krav til at behovet for rullering av hele eller deler av 

kommuneplanen skal vurderes som en del av planstrategien. Gjeldende kommuneplanens 

samfunnsdel er fra 2010, og det ble vedtatt i planstrategien for 2016-2019 at denne skulle 

rulleres. Dette arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Rådmannen vurdere at det er 

behov for å ferdigstille dette arbeidet, og har derfor foreslått å prioritere dette høyt. 

I planstrategien for 2016-2019 er det vedtatt at kommuneplanens arealdel skal rulleres 

med oppstart i 2019. Rent formelt kan ikke kommunestyret 2015-2019 ta stilling til hvilke 

planer som skal utarbeides i kommunestyreperioden 2019-2023, og det må derfor gjøres en 

ny vurdering av dette. Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2013, med mindre endringer i 2017 

og 2018 for å korrigere og klargjøre planbestemmelsene. Utviklingen i Stjørdal tilsier at 

det er behov for en revisjon av planen. 

Revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA) er en omfattende prosess. Det må beregnes 

minimum to år på utarbeidelse av planen fram til førstegangsbehandling. Nøyaktig tidsbruk 

er blant annet avhengig av hvor mange innspill om endret arealbruk som kommer inn. 

Dette er også en plantype der man må forvente et større etterarbeid etter høring enn på 

mindre omfattende planer. Dette betyr at arbeidet med revisjon av arealdelen bør starte 

raskt dersom det skal være realistisk å ferdigstille planen senest våren 2023. Rådmannen 

har derfor foreslått å prioritere dette arbeidet høyt. 

Langsiktige overordnede mål for kommunens klima- og miljøarbeid skal fastsettes i 

kommuneplanens samfunnsdel. Gjeldende klima- og energiplan er en integrert del av 

samfunnsdelen. I planprogrammet til ny samfunnsdel er det sagt at dette prinsippet skal 

videreføres. Dersom klima- og miljøplanen først og fremst skal være en handlingsplan med 

hyppig rullering bør det vurderes å fristille den fra den mer langsiktige samfunnsdelen. 

Dette er det ikke tatt stilling til i forslag til planstrategi. I og med at kommunen har 

vedtatt en klima- og miljøkrise vurderer rådmannen det som viktig å prioritere dette 

arbeidet høyt. 

Arealforvaltning 

Arealforvaltning er den avdelingen i kommunen som produserer og behandler flest planer. 

Av de 28 planarbeidene som skal prioriteres har arealforvaltning ansvar for utarbeidelsen 

av 15. Dette kommer i tillegg til kommunens egne detaljreguleringsplaner knyttet til 

konkrete prosjekter, samt saksbehandling av private reguleringsforslag. Planene 

arealforvaltning har ansvaret for er derfor delt inn i to kategorier; reguleringsplaner, som 

er planer for konkrete, geografisk avgrensede områder, og andre planer, som er mer 

strategiske, overordnede planer for konkrete tema.  

Andre planer: 

Det arbeides med en hovedplan for sykkel, som blant annet skal fastsette de viktigste 

sykkelrutene i kommunen. Det er også behov for en tilsvarende plan for gående. 

Rådmannen anbefaler at arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen avventes til 

disse arbeidene er ferdigstilt, slik at kommunens viktigste gang- og sykkelforbindelser får 

prioritet i trafikksikkerhetsarbeidet. 
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Grønnstrukturplanen skal kartlegge og prioritere kommunens natur- og 

rekreasjonsområder. Dette arbeidet må sees i sammenheng med plan for idrett og fysisk 

aktivitet, samt kulturminneplanen. Alle disse planene er viktige grunnlagsdokumenter for 

kommuneplanens arealdel. Arbeidet med grønnstrukturplanen er påbegynt, og anbefales 

prioritert høyt for å ikke forsinke arbeidet med KPA. 

Kommunen trenger også en plan for forvaltning av biologisk mangfold. Dette arbeidet har i 

mindre grad konsekvenser for andre planprosesser, og anbefales derfor igangsatt når 

grønnstrukturplanen er ferdig. 

Reguleringsplaner: 

Kommunen har ikke personalressurser til å jobbe med mer enn 2-3 store 

reguleringsplanprosesser parallelt. Dette er prosesser som krever at kommunen legger til 

rette for aktiv medvirkning, og det er et mål at hver prosess skal gjennomføres uten 

unødvendige forsinkelser. Forslag til prioritering er basert på kommunale forpliktelser, 

utbyggingstrykk og samfunnsnytte. 

Ettersom kommunen har nedlagt bygge- og deleforbud på Tangmoen, er dette den 

områdereguleringen som haster mest. Et bygge- og deleforbud setter store begrensninger 

på hva beboerne i området kan gjøre på egen eiendom, og det er derfor mange som har 

behov for en avklaring. 

Stjørdal stasjonsområde var prioritert høyt også i forrige planstrategi, men arbeidet har 

blitt forsinket på grunn av byvekstavtaleforhandlingene og manglende avklaringer om 

arealbruk fra Bane NOR. Byvekstavtalen gir et grunnlag for at dette arbeidet nå kan tas 

opp igjen, og planen er derfor foreslått prioritert høyt. 

Disposisjonsplan for skoler og anlegg i sentrum er ikke en tradisjonell reguleringsplan, men 

et planprogram som skal danne grunnlag for fremtidige reguleringsplaner innenfor området 

kommunen disponerer mellom Ole Vigs gate og Fjellhallen. Målet er å gjøre et samlet 

arbeid der lokaliseringsdebattene innenfor planområdet konkluderes, for slik å korte ned 

tiden mellom kommunestyret vedtar å investere i utbygging i området og byggestart. Dette 

arbeidet er foreslått som et alternativ til en ordinær reguleringsplan, både fordi det gir en 

kortere prosess, og fordi resultatet blir mer fleksibelt. For å hindre forsinkelse av planlagte 

utbyggingsprosjekt anbefaler rådmannen å prioritere dette arbeidet høyt. 

Det er startet opp et arbeid med områderegulering for sentrum S3, områdene sør for E14. 

Dette arbeidet har gått sakte på grunn av trykket på annet planarbeid. Rådmannen 

vurderer at dette er et arbeid som kan utsettes uten større negative konsekvenser. 

Rådmannen foreslår derfor å prioritere dette som en planarbeid som kan tas opp igjen på 

slutten av strategiperioden dersom det blir ledig kapasitet. 

De to planarbeidene som er foreslått prioritert igangsatt når de høyest prioriterte planene 

er ferdigstilt, er Finnmyra/Remyra og Stokkmoen. Stokkmoen er et fortettingsområde tett 

på sentrum, mens Finnmyra/Remyra er et nytt utbyggingsområde i utkanten av 

bybebyggelsen. Begge planene er ønskelige å få på plass av hensyn til videre utvikling av 

Stjørdal by, men rådmannen vurderer at disse planene haster mindre enn planene som er 

foreslått høyest prioritert. 
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Dersom det blir ledig kapasitet mot slutten av planstrategiperioden anbefaler rådmannen å 

sette i gang et arbeid med områderegulering av Hegramo, samt en reguleringsplan for 

området Steinvikholmen-Langstein. Dette er områder der det ville være en fordel med 

langsiktige avklaringer gjennom plan, men der konsekvensene av manglende planarbeid er 

mindre enn for de høyere prioriterte planene. 

Gjennom rullering av kommuneplanens arealdel kan noen områdeplanbehov falle bort, og 

det kan oppstå nye behov. Også andre endringer i utviklingen av Stjørdal kan føre til nye 

planbehov. Behovet for områderegulering er størst der det er mange grunneiere med 

sprikende interesser, og der det er behov for overordnede grep for å sikre en helhetlig 

utvikling. 

Eiendom 

Utbyggingsprosjekt prioriteres gjennom budsjett og økonomiplan, og er derfor ikke en del 

av planstrategien. Detaljreguleringsplanbehov som utløses av nye byggeprosjekt skal heller 

ikke inkluderes i strategien. Dette betyr at summen av planer som skal utarbeides av 

kommunen er større enn antall planer i planstrategien. 

Gjeldende avtaler for oppkjøring av løypenett i Remarka er i ferd med å gå ut. Det jobbes 

med å få på plass nye avtaler med grunneierne. Dersom dette ikke lykkes kan det bli 

aktuelt med en reguleringsplan for å sikre kommunen de nødvendige rettigheter til å 

opprettholde et løypetilbud i området. Ettersom behovet for plan fortsatt er uavklart 

foreslås det en middels høy prioritering av arbeidet, men dersom det ikke lykkes med å få 

på plass de nødvendige avtalene kan det bli aktuelt å opprioritere arbeidet. 

Næring 

Gjeldende landbruksplan er fra 2014, og trengs å oppdateres. Denne er derfor foreslått 

prioritert høyest av planene næringsavdelinga skal utarbeide.  

Plan for digital infrastruktur er en plan for internettilgang i kommunen. Kommunen har 

ikke en helhetlig plan for dette per i dag, og dette er foreslått som neste plan på 

avdelingen. 

Både handlingsplan for studiebyen og handlingsplan for arrangementsbyen Stjørdal er 

relativt nylig vedtatte planer. Det er derfor ikke behov en snarlig oppdatering av disse, 

men det bør vurderes om det er behov for en revisjon av planene mot slutten av 

planstrategiperioden. Forvaltningsmål for hjortevilt ble vedtatt i 2015. Disse er vurdert 

som velfungerende, og det er derfor ikke behov for en snarlig revisjon, selv om dette bør 

gjøres i løpet av planstrategiperioden. 

Kultur 

Etat kultur jobber med fire planer: kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 

kommunedelplan for kultur, temaplan for kunst, og temaplan for kulturminner. Arbeidet 

med alle planene er påbegynt. Da det er ønskelig å se disse i sammenheng er det foreslått 

å prioritere alle høyt, og jobbe med disse parallelt. 
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Brann 

Det jobbes med ny brannordning. Dette arbeidet er foreslått prioritert høyt. Det er behov 

for å vurdere hvor brannstasjonen skal ligge, og eventuell samlokalisering av nødetater og 

organisasjoner. Dette arbeidet kan ikke påbegynnes før ny brannordning er på plass, og er 

dermed prioritert etter dette. Normalt vil lokalisering av bygningsmasse ikke være en del 

av planstrategien. Samlokalisering av nødetater og organisasjoner er en viktig del av den 

kommunale beredskapen, og er derfor likevel foreslått inkludert i arbeidet i denne 

omgang. 

Planer til prioritering 

Plannavn Ansvarlig enhet 
Sist 

rullert / 
ny plan 

Prioritering 
Forventet 
tidsbruk 

Merknader 

Overordnet planlegging           

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Kommunedir. 
ressursteam 

2010 
1 

(Påbegynt) 

Ferdig 
våren 
2020 

Prosess påbegynt i forrige 
komunestyreperiode. 

Kommuneplanens arealdel Arealforvaltning 

2013 
(mindre 

endringer 
2017, 
2018) 

1 3 år   

Klima- og miljøplan Arealforvaltning 2010 
1 

(Påbegynt) 
1 år 

Vedtas tidligst samtidig med 
samfunnsdelen. 

Kommunal overordnet 
risiko og sårbarhetsanalyse 

Kommunedir. 
ressursteam 

2016 1 1 år  

Gradert ROS Trøndelag – 
oppfølging og sikringsplan. 

Kommunedir. 
ressursteam 

 1 1-1 ½ år  

Arealforvalning - Andre 
planer 

          

Trafikksikkerhetsplan Arealforvaltning 2010  3 1 år 
Oppfølging av hovedplaner for 
sykkel og gange 

Hovedplan gange / 
gåstrategi / snarveiplan 

Arealforvaltning Ny plan 2 1 år   

Hovedplan sykkel Arealforvaltning 2009 
1 

(Påbegynt) 
1 år   

Grønnstrukturplan Arealforvaltning Ny plan 
1 

(Påbegynt) 
1-2 år 

Må sees i sammenheng med plan 
for idrett og fysisk aktivitet, samt 
kulturminneplanen. 

Plan for biologisk mangfold Arealforvaltning Ny plan 2   
Kartlegging og plan for 
forvaltning 

Arealforvaltning - 
Reguleringsplaner 

          

Stjørdal stasjon - 
Områderegulering 

Arealforvaltning Ny plan 1 2-3 år 
Inkludert planovergang og 
Innherredsvegens forlengelse 

Sentrum sør (S3) - 
Områderegulering  

Arealforvaltning Ny plan 
3 

(Påbegynt) 
2 år 

Planprogram vedtatt 14.04.2018, 
kan nedprioriteres 
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Plannavn Ansvarlig enhet 
Sist 

rullert / 
ny plan 

Prioritering 
Forventet 
tidsbruk 

Merknader 

Finnmyra / Remyra - 
Områderegulering  

Arealforvaltning Ny plan 
1 

(Påbegynt) 
2 år 

 Planprogram vedtatt 16.11.2017, 
kan nedprioriteres 

Stokkmoen BF2,3 - 
Områderegulering  

Arealforvaltning Ny plan 2 2 år   

Tangmoen BF2 - 
Områderegulering  

Arealforvaltning Ny plan 2 2 år 
Nedlagt bygge- og deleforbud i 
påvente av ny plan 

Hegramo -
Områderegulering  

Arealforvaltning Ny plan 3 2 år 

Ny plan bør være på plass før 
kommunen slutter å bruke Hegra 
barneskole til 
undervisningsformål. 

Steinvikholmen - Langstein 
- Reguleringsplan  

Arealforvaltning Ny plan 3 1 år   

Disposisjonsplan skoler og 
anlegg i sentrum 

Arealforvaltning Ny plan 
1 

(Påbegynt) 
1 år 

Inkluderer Halsenbanen, 
Øverlands Minde m.m. Må være 
på plass før det kan tillates større 
utbygging i området. 

Eiendom           

Turområde Remarka - 
Regulering 

Eiendom Ny plan 2  1 år Avklaring skiløypenett mm. 

Næring  
 

    

Landbruksplan  Næring 2014 1 1 år   

Forvaltningsmål for 
hjortevilt 

Næring 2015 3 1 år   

Plan for digital infrastruktur Næring Ny plan 2 1 år   

Handlingsplan for 
studiebyen 

Næring 2019 3 1 år  

Handlingsplan for 
arrangementbyen Stjørdal 

Næring 2018 3 1 år   

Kultur           

Plan for idrett og fysisk 
aktivitet - kommunedelplan 

Etat kultur 2008 
1 

(Påbegynt) 
2 år   

Kulturplan - 
kommunedelplan 

Etat kultur 2008 
1 

(Påbegynt) 
2 år   

Kunstplan Stjørdal 
kommune - temaplan  

Etat kultur Ny plan 
1 

(Påbegynt) 
1 år   

Kulturminneplan - 
temaplan 

Etat kultur 2004 
1 

(Påbegynt) 
1 år   

Brann           

Ny brannordning 
Stjørdal brann- 

og 
redningstjenester 

  1 maks 1 år   

Lokalisering nødetater og 
organisasjoner 

Stjørdal brann- 
og 

redningstjenester 
  2 

6 
måneder 

Kan påstartes når ny 
brannordning er på plass 

Omsorg      

Plan for helsemessig og 
sosial beredskap 

Kommunedir. 
ressursteam 

2009 1 1 år  
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Planer med fast rullering 
Følgende planer skal rulleres med faste mellomrom. 

Plannavn 
Ansvarlig enhet 

Sist 
rullert 

Rullerings-
hyppighet 

Merknad 

Omsorg, samfunnsmedisinsk enhet og VR 

Omsorg 2032 
Etat Omsorg 2016 4 år 

Rullering under arbeid, til 
behandling feb.2020 

Smittevernsplan Sammfunnsmed 
enhet/VR 

2009   
Rullering under arbeid, til 
behandling feb.2020 

Strategiplan for 
velferdsteknologi 

Etat Omsorg/VR 2017   
Gjelder for VR 

Boligsosial handlingsplan  
Etat Omsorg 2016 4 år 

Rulleres i år 

Ruspolitisk handlingsplan Sammfunnsmed 
enhet/VR 

2017 4år 
  

Kommunal plan for 
habilitering og 
rehabilitering 

Etat Omsorg 
Ny i 

2019 
4 år 

Rulleres første gang i 2022 

Kultur         

Plan for idrett og fysisk 
aktivitet - handlingsplan 

Etat kultur 2018 Årlig 
Handlingsplan med spillemidler 

Kommunalteknikk         

Hovedplan veg Kommunalteknikk 2017   2017-2024 

Hovedplan VA 2014 

Kommunalteknikk 2015 4 år 

Oppstart i løpet av kommende 
kommunestyreperiode. 
Hovedtrekkene i fremtidig 
vannforsyning/ produksjon har 
hatt hovedprioritet. 

Arealforvaltning         

Forvaltningsplan for 
Stjørdalselva med 
sidevassdrag 

Arealforvaltning     
Felles plan med Meråker 
kommune?  

Oppvekst         

Handlingsplan for vold i 
nære relasjoner 

Etat oppvekst 2019 2 år 
Feller plan i VR 

Handlingsplan mot 
mobbing 

Etat oppvekst 2013   
  

Barnehageplan Etat oppvekst 2019     

Skolebruksplan Etat oppvekst 2017     

 


