4.1 Langsiktige utfordringer
Utfordring

Globalisering

Bruk av teknologi

Samfunnssikkerhet

Helhet og
samhandling
Økonomisk usikker
framtid
Demografisk
utvikling
Folkehelse
Arbeidskraft,
kompetanse og
rekruttering
Individualisering og
rettighetssamfunn
Økte sosiale
forskjeller
Arealdisponering
Attraktivitet og
bolyst

Beskrivelse
Rask og omfattende flyt av varer, kapital, personer og
informasjon over statsgrenser, og en situasjon der politisk
styring, nasjonal økonomi og rettsordning påvirkes av krefter
utenom nasjonalstaten, innebærer nye rammevilkår for
kommunene.
Teknologisk utvikling øker forventningspresset på offentlige
tjenester. For å levere gode tjenester innen forsvarlige
økonomiske rammer er det avgjørende at kommunene
nyttiggjør seg eksisterende teknologi bedre og innfører ny
teknologi. Dette er krevende i kompliserte kommunale
tjenester. Ny teknologi for samferdsel krever utbygging av
veg, jernbane og havn.
Nasjonale eller internasjonale hendelser kan føre til skader og
tap på områder av stor betydning for sentrale
samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes
trygghet.
Raske samfunnsendringer og kompliserte behov for tjenester
gir økt behov for samhandling, mellom forvaltningsnivå,
mellom sektorer og profesjoner og mellom offentlig sektor og
privat sektor. Det er spesielt krevende å utvikle innholdet i
samhandlinga med frivillig sektor.
Økt etterspørsel etter og forventning om offentlige tjenester
og høyt gjeldsnivå gir ressursknapphet. En ustabil
verdensøkonomi gjør det lokale næringslivet mindre stabilt,
og den kommunale økonomien mindre forutsigbar.
Flere eldre fører til økt etterspørsel etter tjenester, spesielt i
helsesektoren. Nedgang i barnetall i Verdal og deler av
Levanger krever tilpassing av volum på skole og barnehage.
En negativ utvikling i ulike livsstilssykdommer fører til økt
press på kommunale tjenester. Årsakene til endra folkehelse
er kompliserte og krever kunnskap om hele samfunnet.
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Demografisk utvikling med flere eldre og færre yrkesaktive
innebærer kamp om arbeidskraft og kompetanse.
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Fokus på egne behov og kunnskap om egne rettigheter setter
press på kollektive løsninger og på dokumentasjonsbehovet.
Større sosiale forskjeller, tynnere sosiale nettverk og
familiestrukturer som brytes opp, fører til ulikheter i helse,
utdanning og livskvalitet. Det flerkulturelle samfunnet krever
nye løsninger.
Areal til næringsliv, samferdsel og bosetting konkurrerer med
areal til andre samfunnshensyn som landbruk og miljøformål.
Regionens attraktivitet utfordres av sentralisering, omdømme,
og store globale urbane trender.
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