MÅLBILDE FOR ÅR 2030
Målbildet er kortversjonen av det samfunnet kommunene ønsker å være i år 2030.

Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet. Alle føler seg som en verdsatt del av
fellesskapet og bidrar til å inkludere hverandre i hverdagslivets arenaer der vi leker, lærer,
arbeider, pleier fritid, bor og lever. Innbyggerne og sosiale nettverk tar ansvar for egen og
andres livskvalitet, helse og mestring. Engasjementet i forhold til utviklingen av lokalsamfunn
og nærmiljø er stort i hele kommunen.
Alle barn får en best mulig start på livet. De har familie, venner og voksne som de stoler på
og er til stede når de trenger det. Alle barn og unge utfolder seg i lek og aktivitet og kjenner
følelsen av undring, glede og mestring. De opplever at de blir sett, lyttet til og verdsatt av
foreldre, lokalsamfunn, barnehage og skole, men også at det stilles krav til dem som de må
strekke seg etter. Dette gir motivasjon til å delta i samfunns- og arbeidslivet. Gjennom
helhetlige utdanningsløp fra barnehage til høyere utdanning utvikler alle barn og unge
teoretiske, praktiske, kreative, sosiale og entreprenørielle ferdigheter. Dette imøtekommer
et mangfoldig kulturliv, yrkesliv og samfunnets behov for arbeidskraft og kompetanse.
Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god
helse og trivsel. Levende lokalsamfunn og vakre sentra med grøntområder, møteplasser og
infrastruktur for lek og aktivitet, et bredt kulturliv og mulighet for fritidstilbud og
naturopplevelser, bidrar til bolyst hos innbyggere. Barnehager, skoler, kulturarenaer og
andre anlegg som er tilgjengelige for alle aldersgrupper og funksjonsnivå, skaper
møteplasser og sosialt lim i lokalsamfunnene. Kommunene har innbyggere med mangfoldig
bakgrunn og kompetanse, og regionens arbeidsmarked har bruk for alle.
Kommunene samarbeider tett med frivillig sektor, private aktører og andre offentlige
forvaltningsnivå i tjenesteytingen og samfunnsutviklingen. Fokus på folkehelse og mestring,
bruk av teknologi og løsninger tilpasset den enkeltes behov, skaper trygghet hos
befolkningen og bidrar til at flere eldre lever aktive liv og bor i egen bolig.
Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og attraktiv del av Midt-Norge.
Våre kommuner møter regionale, nasjonale og globale utfordringer gjennom nyskaping,
kunnskapsutvikling og samarbeid i nettverk med lokalsamfunn, næringsliv, forsknings- og
innovasjonsmiljøer og andre kommuner. Vi beveger oss i retning av et karbonnøytralt
samfunn. Næringslivet er robust, omstillingsdyktig og utvikler stadig nye arbeidsplasser.
Unge mennesker flytter hit etter endt utdanning. Balanse mellom arealdisponering og
samfunnsutvikling har gitt kommunene en moderne infrastruktur og et vedlikeholdt
kulturlandskap. Det er høy kvalitet på den digitale infrastrukturen. Utviklingen av veger,
jernbane, havn og Trondheim lufthavn har ført til god kommunikasjon, gode
transportløsninger og gode pendlermuligheter innenfor arbeidsregionen TrondheimSteinkjer. Kommunene har folketallsvekst over landsgjennomsnittet, og innbyggertallet er på
23 000 i Levanger og 17 000 i Verdal i 2030.
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