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Kommuneplanens samfunnsdel
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 annerledeskommunen. Hovedmålene
suppleres-, er ikke i motstrid til-, og underbygges av FN’s bærekraftsmål.

Vår visjon
Annerledeskommunen – et godt valg for framtida

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. Være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

Slik når vi målene
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. Kvalitets- og tjenesteundersøkelser utvikles og nyttes på en
slik måte at de er sammenlignbare og sier noe om utviklingen over tid.

4. Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.
•

Klimagassutslipp fra kommunal virksomhet og tjenesteproduksjon 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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