Trondheim kommune

Saksframlegg
Høring - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 Levanger og Verdal
Arkivsak.: 14/50741

Forslag til vedtak:
Trondheim formannskap har fått tilsendt høringsutkast til revidert Kommuneplanens samfunnsdel
2015-2030 fra Innherred samkommune og vil uttale:
Trondheim formannskap er positiv til planens bruk av eksplisitte indikatorer som knytter seg til
samfunnsmålene. Bruk av indikatorene ved årsrapporteringen kan gi viktig innsikt i utviklingen,
sett opp mot de langsiktige målene i planen. Trondheim formannskap mener de foreslåtte
indikatorene med fordel kan suppleres for å bidra ytterligere til å måle den fysiske
samfunnsplanleggingas bærekraft.

Saksutredning:
Bakgrunn
Innherred samkommune har i epost 13.10.2014 oversendt høringsutkastet til kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2030 for samkommunen.
Fristen for å uttale seg er satt til 26.11.2014.
Fakta
Innherred samkommune består av Levanger og Verdal kommuner, og har drøyt 34 000
innbyggere. Samkommunen legger med dette fram en felles plan. Planen er utarbeidet på
bakgrunn av en planstrategi med langsiktige utfordringer og målbilde for 2030, analyser av
kommunene og andre plandokument. Innherred samkommune har utarbeidet en kort og
oversiktlig Kommuneplanens samfunnsdel for den samlede virksomheten til de to kommunene.
Planen har fire langsiktige samfunnsmål med tverrgående strategiske grep.
Visjonen er Livskvalitet og vekst, og begrepene brukes både om enkeltinnbyggerne og som visjon
for de to kommunene. Det legges sterk vekt på å fremme folkehelsetilstanden til innbyggerne,
men også på folketallsvekst, utviklingskraft, innovasjon og verdiskaping.
Verdigrunnlaget er ”lojalitet, ærlighet og respekt”, og disse verdiene skal prege kommunene og
deres ansatte i sin virksomhet.
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Trondheim kommune
De fire overordna samfunnsmålene er
 Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en
verdsatt del av fellesskapet.


Alle barn får en best mulig start på livet.



Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår
med god helse og trivsel.



Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge.

Innherred samkommune lister deretter opp en rekke strategiske grep som skal bidra til å nå disse
målene. Grepene er gruppert under overskrifter som representerer bærekraft, god
start/mestring, og rause og robuste livsmiljøer.
Til sist er det gitt en fyldig liste over indikatorer som helt konkret vil bli brukt for å finne ut om
målene nås.
Vurdering
Innherred samkommune har levert en god overordna plan som gir mål og retning for utviklingen i
de to kommunene. Formuleringene er på et overordna nivå, men det er sannsynligvis nødvendig
så lenge de to kommunene skal ha samme mulighet til å etterleve dem. Ingen geografiske
områder er trukket fram i planen. Samkommunens behandlingsform vil være at begge
kommunestyrene behandler og vedtar planen.
Indikatorlisten er et godt eksempel på at det er mulig å gå fra svært overordna mål til konkrete
målinger. Indikatorene skal benyttes ved årsrapporteringen. Målingene vil rett nok bære preg av
hva som er lett tilgjengelige data, men bruk av spesifikke indikatorer på denne måten er et godt
og modig grep som er gjort i denne kommuneplanens samfunnsdel. Indikatorene kan med fordel
suppleres med data som sier mer om miljødimensjonen i bærekraftbegrepet, f eks ved å gi
opplysning om nye strekninger med gang- og sykkelvei, evt endringer i passasjertall for
kollektivtransport, biltrafikkmåling, o l.
Dokumentet er gjennomillustrert og har en utforming som fungerer like bra på papir som på
skjerm.

Rådmannen i Trondheim, 7.11.2014
Morten Wolden
kommunaldirektør

Ragnhild Setsaas
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
Oversendelsesbrev fra Innherred samkommune datert 13.10.2014
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030
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