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Kommunestyret

Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032. Næring
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.

Vedlegg:
Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032. Næring
Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032. Næring
Saksopplysninger
Gjennom kommunestyrets vedtak av planprogrammet i sak 11/19 til rullering av kommuneplanens
samfunnsdel er det forutsatt gjennomført utredninger/fagnotat.

Utredningene er utarbeidet i hovedsak av kommuneplangruppas medlemmer og beskriver
aktuelle problemstillinger, utviklingstrekk, målutfordringer i forhold til øvrige tema. De vil
variere i lengde og være grunnlag for senere prosesser - politisk og administrative i planarbeidet.
De vil være grunnlagsdokumenter som skal ende opp i strategier og mål i kommuneplanen.
Det er utarbeidet fagnotat innen temaene som er listet opp i planprogrammet, rådmannen har
samlet beslektede tema og foretatt en prioritering av arbeidet ut fra kapasitet og tid til rådighet.

For å utforme samfunnsmål, må vi vite hvordan samfunnet i og rundt oss utvikler seg. Hvilke
trender, utfordringer og muligheter ser vi, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt?
Fagnotatene skal hjelpe oss med dette. Kunnskap i form av bl.a. statistikk, forskning og erfaring
er i disse dokumentene bearbeidet og analysert, og skal forhåpentligvis bidra til en felles
plattform for kommunale planprosesser og skal bidra til å sikre helhetlig planlegging i
kommunene.
Fagnotatene vil i tillegg til å være grunnlag for samfunnsdelen også være grunnlag for rullering
av planstrategien for de kommende 4 år, denne skal være vedtatt innen 1 år etter
kommunevalget.
I tillegg skal fagnotatene bidra til å sikre et felles og helhetlig utgangspunkt for de ulike
sektorenes bidrag i planleggingen. Analyser gjøres gjerne sektorvis og tematisk i de ulike
planprosessene, og samles og blir skriftliggjort i samfunnsanalysen. Temanotatene skal derfor
bidra til kortere og mer oversiktlige plandokumenter.
I arbeidet forsøker vi å bruke FNs bærekraftsmål som en rettesnor. Disse målene skal fungere
som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn, og er relevant og forpliktende
for alle land – og alle kommuner - å jobbe etter.

Vurdering
Dette fagnotatet med tema næring gir først en status med utviklingstrekk med styrker og
svakheter.
Notatet peker på Stjørdal sentrum som det viktigste næringsutviklingsprosjekt, dette er også i
tråd med føringer både i FN’s bærekraftavtale, anbefalt byvekstavtale samt nasjonale og
regionale føringer.
Stjørdals unike posisjon som trafikknutepunkt med regional flyplass og Stjørdal stasjon som vil
få en langt mer sentral rolle framover i samfunnsutviklinga, fremheves. Stjørdal har i mange år
vært en viktig arrangementskommune, potensialet for videre utvikling er stort.
Equinors driftsorganisasjon på Tangen har gjort Stjørdal til en viktig vertskommune innen olje
og gass. Værnes garnison er gitt en viktigere rolle i forsvaret framover.
Det regionale næringssamarbeidet i Trondheimsregionen blir enda viktigere, både for sammen å
tiltrekke seg attraktive etableringer men også for en samordnet markedsføring og
arealplanlegging/tilrettelegging.
Vertskapsansvaret for det lokale studiestedet i Nord Universitet er viktig, potensialet for videre
utvikling er stort.
Til tross for betydelig nedgang i sysselsettingen er Stjørdal en av landets største
landbrukskommuner og har en betydelig skognæring.
Fagnotatet lister opp viktige problemstillinger, rådmannen håper på en god diskusjon og
tilbakemeldinger på disse.

