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Forord 
Kommuneplanens samfunnsdel er et politisk 
og strategisk styringsdokument for 
videreutvikling av meldalssamfunnet de 
neste 12 årene. De satsingsområder og 
overordna mål som er vedtatt i denne 
planen skal være styrende for øvrige planer, 
innsatsområder og prioriteringer i 
planperioden. Forhåpentligvis kan 
kommuneplanen fungere som en felles 
plattform for kommuneorganisasjonen, 
andre offentlige myndigheter, næringsliv, 
lag/foreninger og innbyggere i Meldal. 

  

Landsdelen og regionen vår er i vekst og 
utvikling. Det gir muligheter for 
videreutvikling av meldalssamfunnet om vi 
lykkes med riktige satsinger og med godt 
samarbeid innad i kommunen. Vi trenger 
også god dialog og tett samarbeid med 
nabokommuner og andre aktører rundt oss. 
Hvis vi sammen utvikler enda mer stolthet 
over de kvaliteter og fortrinn vi har, både i 

 

 

lokalsamfunnene våre og i dalføret for øvrig, 

så vil det styrke våre muligheter til vekst og 
utvikling i årene framover. 

 

Debatten om framtidas kommunestruktur 
har også blitt løftet inn i prosessen med 
denne planen. Gjennom en bred involvering 
av innbyggere og definerte målgrupper har 
vi kommet fram til satsingsområder og 
overordna mål som er viktige for 
meldalssamfunnet uavhengig av hvor de 
framtidige kommunegrensene vil gå.  

 

Med denne planen legger vi til grunn at 
meldalssamfunnet utvikles best gjennom å 
satse på: 

• Arbeidsplasser og næringsliv 

• Folkehelse og livskvalitet 

• Trygge oppvekstmiljø 

• Nærmiljø og stedsutvikling 

 

 

Med utgangspunkt i disse fire 
satsingsområdene er det formulert 7 
overordna mål med tilhørende strategier. 
Det er også formulert en ny visjon for Meldal 
kommune. Med utgangspunkt i visjonen og 
målene skal det være nok å strekke seg 
etter. Nøkkelen blir å konkretisere satsinger 
og tiltak som er egnet for å nå disse målene.  

 

Jeg håper kommuneplanens samfunnsdel 
blir et aktivt plandokument og inviterer til 
samarbeid for utvikling av de enkelte 
lokalsamfunn og meldalsamfunnet som 
helhet – som del av en region med store 
muligheter.  

 

 

Meldal, 30. juni 2015 

 

Are Hilstad 

ordfører 
2 



1. Innledning 
 

Samfunnsdelen av kommuneplanen er 
kommunens overordnede plan for 
samfunnsutvikling tolv år fram i tid, og er 
førende for annet planverk som arealdel, 
fireårig økonomi- og handlingsplan med 
årsbudsjett. 

 

Samfunnsdelen er et overordna og strategisk 
planleggingsverktøy, som skal gi en retning, 
føringer og veivalg for utviklingen av 
kommunen både som lokalsamfunn og som 

tjenesteprodusent.  Mange av de store 
oppgavene Meldal kommune står overfor, 
må også løses sammen med aktører utenfor 
kommunens grenser: Regionale- og statlige 
myndigheter, og interkommunale samarbeid 
med våre nabokommuner. Arbeidet med 
kommunereformen vil helt klart påvirke 
strategiske veivalg for meldalssamfunnet på 
både kort-, og lengre sikt.Overordna mål og 
strategier i dette plandokumentet gir uttrykk 
for hva Meldal kommune synes er viktig også 
i kunnskapsgrunnlaget for en eventuell ny og 
større kommune, med bl.a. perspektivene på 
næringsutvikling, tettstedsutvikling og 
folkehelse.  

Meldal kommune har sine 
hovedutfordringer relatert til 
befolkningsutvikling, arbeidsdeltakelse, 
utdanningsnivå og befolkningens helse. 
Fakta og utfordringsbildet knyttet til 
befolkningsframskriving, nøkkeltall, 
kompetanse og handlingsrom er samlet i et 
eget utfordringsdokument som vedlegg til 
samfunnsdelens visjon, overordna mål og 
strategier. Utfordringsdokumentet vil 
oppdateres hver vår, som grunnlag for 
arbeidet med økonomi- og handlingsplanen.  
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2. Helhetlig styring 
For å lykkes med ambisjonene i 
kommuneplanens samfunnsdel må 
kommunen kontinuerlig jobbe mot et 
system for helhetlig styring og 
planlegging.  Systemet skal sikre at 
kommunens ressurser blir forvaltet på 
en effektiv og kunnskapsbasert måte. 
Dette innebærer å konkretisere 
samfunnsdelens langsiktige mål og 
strategier ved å fastsette mer kortsiktige 
mål på tjeneste- og enhetsnivå, måle 
resultater og analysere disse for å 
vurdere graden av måloppnåelse.  
Måten vi rapporterer mål- og 
resultatoppnåelse på, er helt vesentlig 
for at både politisk- og administrativt 
nivå kan trekke lærdom av det som 
leveres underveis gjennom året, og 

korrigere kursen etter dette. Her må vi 
kombinere en kvantitativ (tall) og 
kvalitativ (fortelling) tilnærming.  
Gjennom et slikt helhetlig styringssystem 
etablerer kommunen en tydeligere 
sammenheng i planstrukturen. Fra 
kommuneplanens strategiske nivå til 
taktisk nivå, der organisering av 
virksomheten tilpasses gjennom bl.a. 
økonomi- og handlingsplanen, - og til 
operativt nivå med enhetenes 
virksomhetsplaner. 

Kommunen har flere ulike roller og 
funksjoner, og i det helhetlige 
styringssystemet fokuseres det på alle 
sider av kommunens virksomhet, med 
følgende fokusområder: 

Samfunn 

Kommunale tjenester 

Organisasjon og personal 

Økonomi 

 

Disse områdene er gjennomgående i 
økonomi- og handlingsplanen, og danner 
utgangspunkt for tiltak og aktiviteter 
som administrasjonen skal rapportere 
tilbake til politisk nivå i form av både 
målekort og kvalitative beskrivelser.  
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3. Planprosess og satsingsområder 

Det er gjennom arbeidet med 
samfunnsdelen i kommuneplanen at 
kommunen særlig kan legge til rette for 
mobilisering og involvering. I mars 2015 
ble det, sammen med grendalaga, holdt 
godt besøkte folkemøter i tettstedene Å, 
Storås, Løkken og Grefstad. Her ble 
utviklingstrekk og utfordringsbildet 
skissert, og de fremmøtte ble invitert til 
gruppearbeid og dialog om framtidas 
Meldal (både samfunnsdel og 
kommunereform).  I forbindelse med 
folkemøtene ble hvert enkelt 
grendalagsstyre invitert til en mer 
«dybdesamtale» om forhold lagene er 
opptatt av.  I tillegg inviterte kommunen 
enkeltpersoner innenfor definerte 
målgrupper til «gjestebud»: 
Næringslivet, unge gårdbrukere, 
foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved 

barnehager og grunnskole (inkl. Løkken 
Verk Montessoriskoler), frivillige lag og 
organisasjoner, eldreråd, ungdomsråd, 
rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

 

Det har dessuten vært arrangert 
strategiseminar for kommunestyret, 
rådmannens ledergruppe og lederforum 
(seksjonsledere/ mellomledere) våren 
2012 og februar 2015. 

Det er produsert referat fra alle disse 
møtepunktene, som grunnlag for 
arbeidet med plandokumentet.  

 

 

 

 

 

Underveis i planprosessen ble følgende 
satsingsområder løftet fram som 
sentrale for denne kommuneplanen: 

• Arbeidsplasser og næringsliv 

• Folkehelse og livskvalitet  

• Trygge oppvekstmiljø 

• Nærmiljø og stedsutvikling 

Disse satsingsområdene danner 
utgangspunkt for planens overordna mål 
og strategier, og er særlig tatt hensyn til 
under fokusområdene «samfunn» og 
«kommunale tjenester». 
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4. Visjon og verdier 

Sammen skaper vi 
trivsel og aktive 
lokalsamfunn 
 

Meldal kommune sin visjon er «sammen 
skaper vi trivsel og aktive 
lokalsamfunn».  Kommuneplanens 
samfunnsdel vil med dette sette fokus 
på at det er mange aktører som skal 
forme framtidas Meldal i lag.  

«Sammen» gir assosiasjoner til 
prosesstenkning, dialog og samarbeid, - 
mellom kommune og lokalsamfunn: 
Mellom politisk og administrativt nivå i 
kommunen, samt med- og blant 
lokalsamfunnet (innbyggere, tettsteder, 
næringsliv, frivillige lag og kulturliv).   

 

 

Kommunen verken kan – eller skal – 
alene utvikle meldalssamfunnet. Vi er 
avhengige av at hele bygda går sammen 
om å sko seg for framtida.  

«Skaper vi» er positivt ladet og rommer 
kreativitet og nyskaping.   

«Aktive lokalsamfunn» har også flere 
betydninger her: Aktivitet i form av 
næringsliv og vekst, og viktigheten av en 
aktiv befolkning og folkehelsearbeid. 
Aktivitet peker også mot resultater, noe 
vi skal oppnå – sammen.    

 

Attraktivitet og tilknytning bygges 
gjennom de holdninger og verdier vi har, 
til hverandre og til andre.  Et attraktivt 
lokalsamfunn kjennetegnes av et godt 
miljø der vi tar vare på hverandre. Der 
den enkelte både får lov til å bidra, og 
ønsker å bidra - til trivsel og aktivitet.  

 

 

Derfor har kommunen uttrykt sitt 
verdigrunnlag i ordene 
åpen - raus - driftig 

Disse verdiordene uttrykker det vi 
ønsker at både meldalssamfunnet og 
meldalingen skal forbindes med.  Å være 
åpen, raus og driftig er ikke noe som 
automatisk kommer av seg selv, men 
noe å strekke seg mot, både individuelt 
og kollektivt.  Vi må få fram de gode 
historiene, og vi må være stolte av de 
kvalitetene vi har og de mange 
suksessene som finnes i Meldal.  
Sammen må vi skape et klima for mer 
«framsnakking» av hverandre, på tvers 
av generasjoner, grender, 
næringsbransjer og kulturer.  Alle kan 
bidra til økt attraktivitet og positiv 
omdømmebygging gjennom å være 
gode ambassadører for 
meldalssamfunnet.  
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5. Overordna mål og veivalg 
Samfunn 
 

Det skal oppleves 
attraktivt å etablere 
og drive nærings-
virksomhet i Meldal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilde: Meldal Næringssenter AS, Industriområdet på 
Jordhus  (Foto: Odd Erling Frengstad) 

Vi skal: 
Ha et godt samarbeid mellom 
næringsaktører og offentlige 
myndigheter ved å: 

• legge til rette for dialog med 
næringsaktører, næringsforening, 
næringshage og andre 
nærings- /fagsammenslutninger  

• arbeide systematisk for å gi alle barn 
og unge gode entreprenørholdninger   

• arbeide for å sikre tilgang på 
fagutdannet arbeidskraft og god 
tilknytning til kompetanse- og 
forskningsmiljøene  

• arbeide for en god nok infrastruktur, 
-med særlig fokus på samferdsel og 
framtidsrettet, elektronisk 
kommunikasjon  

• legge til rette for å videreutvikle 
landbruket og landbruksbasert 
næringsutvikling 

• videreutvikle de etablerte 

«næringsklyngene»: Tre-miljøet på 
Storås, handel- og industristedet 
Løkken Verk og landbrukstjenestene i 
Meldal sentrum 

• arbeide for å opprettholde redusert 
arbeidsgiveravgift og nåværende nivå 
på virkemiddelapparatet, også inn i 
en eventuell ny kommune 

• profilere ledige næringslokaler og 
næringsarealer overfor potensielle 
etablerermiljøer  

• utnytte potensialet som ligger i 
kulturbasert næring og reiseliv, med 
basis i gruve- og industrihistorien, 
kulturminner, lakseturisme og 
bygdenæringer 

• legge til rette for flere attraktive 
fritidsboliger og utvikle 
servicenæringer knyttet til 
fritidsmarkedet 

• ta hensyn til reindrifts- og øvrige 
utmarksinteresser i utvikling av 
fritidsbebyggelsen 7 



Samfunn 
 

Det skal oppleves 
attraktivt og trygt å 
bo og leve i hele 
Meldal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal: 
Utvikle lokalsamfunnenes og 
tettstedenes særpreg og fortrinn i 
samarbeid med innbyggere, næringsliv 
og frivilligheten ved å: 

• bidra til å gjøre det enkelt å ta valg 
som er gode for miljøet 

• bidra til markedsføring og 
framsnakking av Meldals kvaliteter og 
attraksjoner 

• legge til rette for attraktive 
boligtomter og varierte boformer i 
tettstedene 

• arbeide for en sikker og god nok 
standard på veger, samt flere gang- 
og sykkelveger 

• bidra til utvikling av et bedre 
kollektivt transporttilbud 
 
 
 

• legge til rette for et mangfoldig 
kultur- og fritidstilbud i samarbeid 
med frivilligheten 

• motivere og legge til rette for fysisk 
aktivitet i hverdagen uansett alder, 
gjennom å ta vare på og utvikle 
turmulighetene i nærmiljøene og i 
utfartsområdene 

• utvikle et inkluderende lokalsamfunn 
ved å integrere nye innbyggere, og 
ivareta og ta i bruk de ressursene de 
representerer  

• jobbe for å hindre frafall i 
skole/utdanning og i arbeidsliv 

• ivareta trygghet og sikkerhet 
gjennom systematisk arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap 

 

 
Bilder: Bilder fra Vinterlarm. Eksempel på et mangfoldig 
kulturtilbud i samhandling mellom innbyggere, lag og 
foreninger, og kommunen. 8 



Kommunale 
tjenester 
 

Meldal skal ha det beste 
oppvekstmiljø der barn 
og unge opplever 
mestring og utvikling 
som et fundament for 
voksenlivet 
 

 

 

 

Vi skal: 
Ha gode samarbeidsmodeller og 
helhetlig innsats fra alle faggrupper som 
arbeider med barn og unge ved å: 

• støtte de voksne i foreldrerollen 
gjennom tett samarbeid og 
veiledning 

• utvikle og styrke barn og unges 
sosiale kompetanse 

• skape mestringsarenaer for alle, både 
i barnehage, grunnskole, 
videregående skole og på fritida 

• satse på helsefremmende og fysisk 
aktivitet for barn, unge og deres 
familier. 

• skape ei mangfoldig fritid med 
trygghet, trivsel og likeverd 

 

• ha fokus på tidlig og samordna 
innsats 

• skape opplevelser hos barn og unge 
som gjør dem til ambassadører for 
kommunen  

• gjennom et aktivt ungdomsråd 
inspirere og motivere barn og unge å 
medvirke i demokrati og 
samfunnsdebatt 

• jobbe med rus- og 
kriminalitetsforebygging overfor barn 
og unge 

 

 

 

 

 
Bilde: «Oss har bærre ett sætt onga – oss har et ansvar 
for aill» 9 



Kommunale 
tjenester 
 

Meldal kommune skal 
ha helse- og 
velferdstjenester som 
stimulerer til sunne 
levevaner, tilhørighet, 
trygghet, mestring og 
deltakelse 

 

Vi skal: 
Utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og 
samspill med brukere og frivillig sektor 
ved å: 

• jobbe kunnskapsbasert, utvikle 
tverrfaglig kompetanse om 
helsetilstand, og om hvilke 
virkemidler og tiltak som har effekt 

• prioritere helsefremmende og 
forebyggende arbeid med fokus på 
mestring og ansvarliggjøring av egen 
helse 

• gi riktige tjenester på riktig nivå til 
riktig tid 

• legge til rette for at folk med sykdom 
og funksjonstap kan oppleve god 
livskvalitet 

• bidra til å etablere felles sosiale 
møteplasser på tvers av 
aldersgrupper 

• legge til rette for bruk av 
velferdsteknologi, slik at den enkelte 
kan føle egenmestring og trygghet 

• bruke kultur og idrett målrettet for å 
bidra til samskaping og dialog 
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Kommunale 
tjenester 
 

Meldal kommune skal 
levere effektive tekniske 
tjenester  og 
framtidsrettet 
infrastruktur 

 

 

 

 

Vi skal: 
Utvikle gode tjenester i samspill med 
våre omgivelser og interne brukere 
ved å: 

• velge klima- og energivennlige 
løsninger  

• ivareta jordvernet, biologisk 
mangfold og verdifulle kulturlandskap 

• ha oppdatert og lett tilgjengelig 
informasjon for alle 

• fokusere på en effektiv og 
utviklingsorientert forvaltning 

• sørge for god kvalitet og standard på 
kommunal bygningsmasse 

• sørge for god kvalitet, sikkerhet og 
tilstrekkelig kapasitet på 
vannforsyning, avløpsanlegg, brann 
og redningstjeneste og annen 
infrastruktur 
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Organisasjon 
og personal 
 

I Meldal kommune  er vi  
«best i  lag», og skal ha 
kompetente 
medarbeidere og ledere 
som bidrar til utvikling, 
trygghet og trivsel for 
våre innbyggere og egen 
arbeidsplass 

 

Vi skal: 
Ha et godt omdømme blant innbyggerne 
og samarbeidspartnere ved å: 

• samarbeide, dele kunnskap og prøve 
ut ny praksis for å videreutvikle og 
tilpasse våre kommunale tjenester 

• bidra til utvikling og samarbeid med 
lokalt næringsliv, samt lag og 
foreninger 

• tilpasse kommuneorganisasjonen i 
takt med endringer i både 
rammebetingelser og innbyggernes 
behov 

• hindre frafall og fremme integrering 
gjennom å være en del av et 
inkluderende arbeidsliv 

 

 

 

 

• ha ledere som utøver sin rolle i tråd 
med kommunens lederplattform: 
tydelig, inkluderende, målrettet og 
utviklende 

• sikre og utvikle nødvendig 
kompetanse for å ivareta våre 
kommunale tjenester og som 
fremmer trivsel og aktivitet i 
meldalssamfunnet  

• ha omstillingsdyktige medarbeidere 
som stiller krav til seg selv, tar ansvar 
for arbeidsplassen og viser omtanke 
for kolleger og brukere 

• ha attraktive og helsefremmende 
arbeidsplasser der folk trives 

• legge til rette for egne lærlinger 
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Økonomi 
 

Meldal kommune skal 
ha en solid økonomi 
med handlingsrom til de 
omstillinger 
samfunnsutviklingen 
krever 

 

 

 

 

Vi skal: 
• avpasse ressursbruk etter 

ressurstilgang, slik at tjenestenivået 
er tilpasset inntektene 

• styrke økonomisk handlingsrom  

• sikre effektiv ressursutnyttelse 

• ivareta langsiktighet i økonomi- og 
ressursforvaltningen 

– politisk langtidsplanlegging og 
administrativ lojalitet 

• bidra til utvikling av arbeids- og 
næringsliv slik at innbyggerne er 
selvstendige og folkehelse fremmes, 
og herigjennom å redusere behovet 
for ulike kommunale støttetjenester 
 
 

 

 
 

• økonomiplanlegging styrt av 
handlingsregler:  

– 1,75 % netto driftsresultat over tid 

– minimum 20 % egenkapital i 
framtidige investeringer 

– ved fondsfinansiering av 
investeringer, bør det minimum 
tilbakeføres til fond et beløp 
tilsvarende «renter og avdrag» 
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