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Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for 

utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av 

denne samfunnsdelen og en arealdel. Arealdelen behandles i egen 

planprosess. 

I samfunnsdelen er kommunestyrets overordna mål – 

hovedfokusområder fastlagt og det er pekt på strategier for å nå disse 

målene. Disse målene og strategiene skal legges til grunn for videre tiltak 

og økonomiske prioriteringer i handlingsplan og budsjett 

Kommuneplanens samfunnsdel  
2013 - 2025  

 Med glød og go’fot 



 Side 2 
Arkivsak  2012/7696 

 

Et godt grunnlag for utvikling 

Orkdal kommune har store verdier både i natur og menneskelige ressurser, og dette er et 

godt grunnlag for videreutvikling av kommunen. Vi har en særlig sterk stilling som 

næringskommune med en rik industrihistorie og et mangfoldig arbeidsliv med betydelig 

industri, handel, offentlig virksomhet og landbruk. Samtidig har vi også verdifulle 

grendesamfunn i tradisjonelle jordbruksområder 

Orkdal har også verdifulle naturområder med fjell, skog, lakseelva Orkla og tilgang til fjorden 

som gir oss rik anledning til naturopplevelser og friluftsliv.  Idretten har også en sterk stilling i 

lokalsamfunnet og har bidratt med tilrettelegging for friluftsliv og til utbygging av store 

idrettsanlegg av høy kvalitet. Vi har også sterke tradisjoner når det gjelder travsport. 

Ikke minst har vi en stor frivillig sektor og et rikt kulturliv.  

Orkdal er en del av Trondheimsregionen, og det er kort vei og god bussforbindelse slik at en 

også kan benytte seg av det tilbudet som finnes i byen. Orkanger er samtidig regionsenter og 

handelssenter for et stort omland både i sørvestdelen av Sør-Trøndelag og deler av 

Nordmøre. Beliggenheten medfører at en har en stor grad av pendling både inn og ut av 

kommunen.  

 Glød og go’fot 

For å skape resultater sammen må vi skape en glød som frigjør energi og arbeidsglede. Vi vil 

bygge på «go’fot»-teorien som betyr at alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse 

på det, samtidig som vi må ha god samhandling mellom alle aktører. Slik får vi brukt våre 

menneskelige ressurser best mulig for å møte framtidas utfordringer.  

For å motvirke livsstilssykdommer skal fysisk trening og aktivitet være et gjennomgående 

satsingsområde for barn, unge, voksne og eldre.  Trening og aktivitet vil også bidra til å skape 

fellesskap og trivsel.  
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Verdier for videreutvikling 

Følgende verdier er nedfelt i kommunens utviklingsstrategi 2012-2015 og 

arbeidsgiverstrategi 2012-2015:  

Nyskapende 
Vi skal være nyskapende og ønsker å ligge i forkant av utviklinga. 

Effektiv 
Vi er bevisst på at vårt oppdrag er å sikre optimal utnytting av 

fellesskapets ressurser både hver for oss og i samhandling med 

andre slik at innbyggeren får mest og best tjenester i forhold til 

ressursene som stilles til disposisjon 

Raus 
For at vi skal ha mot til nyskaping og for at alle skal vokse og 

oppleve mestring må de menneskelige relasjonene mellom 

ledere og ansatte, ansatte og brukere være preget av raushet. 
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1 Orkdal som bokommune 

MÅL: Orkdal er en attraktiv og trygg bokommune 
Vi vil: 

 Legge til rette for et variert boligtilbud og at 

tilgangen på boliger til flyktninger og andre 

vanskeligstilte økes 

 Sikre god tilgjengelighet for alle gjennom universell 

utforming   

 Ta vare på og videreutvikle grønne områder i 

sentrumsområdene 

 Bygge ut et sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett 

 Bidra til estetisk gode boområder gjennom fokus på byggeskikk  

 Bidra til levende grendesamfunn utenom sentrumsområdene  

 Prioritere rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid  

 Utvikle sentrumsområder med varierte tilbud for kommunens innbyggere og hele 

regionen 

 Videreutvikle beredskapsapparatet i tråd med endringer i risikobildet og oppdatert 

ROS-analyse 

 Utvikle informasjonsformidling for krisesituasjoner  

 Sikre bo- og levemiljø uten helseskadelig støy 

MÅL: Orkdal har et variert kulturtilbud som skaper positiv lokal 

identitet og fellesskap 
Vi vil: 

 Utvikle kulturtilbud med høy kvalitet gjennom samarbeid 

med lokale og profesjonelle aktører  

 Sikre og formidle kunnskap om vår historie for å skape lokal 

identitet og stolthet 

 Fremme idrett og friluftsliv og dermed folkehelse ved aktiv 

bruk av idrettsanlegg, nærområder og utmarka  
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2 Barn og familie - Oppvekst 

MÅL: Våre barn og unge opplever mestring og utvikling og får et godt 

grunnlag for voksenlivet 
Vi vil: 

 Bistå barn og foreldre gjennom tidlig og samordna innsats  

 Bistå voksne i foreldrerollen gjennom tett samarbeid og faglig veiledning 

 Utvikle et inkluderende og trygt miljø i barnehage og skole  

 Legg til rette for at barn og unge skal oppleve mestring i barnehage, skole og på 

fritida 

 Utvikle helhetlig læringsstrategi for 

barnehage og grunnskole 

 Legge til rette for at alle elever som går ut 

av grunnskolen skal mestre de 

grunnleggende ferdighetene 

 Legge til rette for helsefremmende og fysisk 

aktivitet for barn og familier 

 Gi best mulig tilpasset opplæring  

3 Helse og velferd 

MÅL:  Vi skal fremme psykisk og fysisk helse, mestring og livskvalitet 

for våre innbyggere  
Vi vil: 

 Utvikle helsetjenester som prioriterer 

helsefremmende og forebyggende tiltak 

 Utvikle et koordinert tjenestetilbud som 

har fokus på brukernes ressurser og 

mestringsevne 

 Tilrettelegge fysisk aktivitet for eldre og 

syke 

 Legge til rette for at den enkelte lengst 

mulig selv kan styre eget liv 
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 Utvikle bruken av velferdsteknologi     

 Bidra til at flest mulig kan eie egen bolig 

 Videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor 

4 • Klima og miljø 

MÅL: Klima- og miljøhensyn ivaretas i all kommunal virksomhet 
Vi vil: 

 Synliggjøre og ta vare på 

naturmangfoldet som en ressurs for 

lokalsamfunnet 

 Samordne forvaltning av natur, 

friluftsliv og kulturminner og bruke 

disse verdiene som et verktøy for å 

løse utfordringer innen folkehelse, 

miljø og klima 

 Legge til rette for miljøvennlige 

boformer 

 Legge til rette for økt kollektivtransport – lokalt og regionalt 

 Samordne areal- og transportplanlegging for å begrense behov for transport 

(redusere klimautslipp) 

 Søke samarbeid med 

regionale myndigheter og 

nabokommuner om 

«Miljøpakke Orkdal» 

 Arbeide for å redusere 

energiforbruket i 

kommunale bygg 

 Bidra til økt bruk av 

bioenergi og fjernvarme  
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 Ivareta biologisk mangfold og 

verdifullt kulturlandskap 

 Videreføre intensjonen i Orkdal 

2040 om fortetting av sentrum 

og sterkt jordvern 

 

 

 Sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og 

sikkerhet på energiforsyningsnettet, VA-

anleggene, bredbånd, vegnettet, 

bygningsmasse og leke- og friluftsområder 

 Dimensjonere opp teknisk infrastruktur til å 

tåle ekstremvær 

 

 

5 Næring 

MÅL:  Orkdal har et sterkt og variert næringsliv 

Orkdals rolle som regionsenter vektlegges og 

videreutvikles 

Vi vil: 

 Drive effektiv saksbehandling for 

næringslivet 

 Sikre god tilgang på 

næringsarealer og boligområder 

 Satse på utbygging av infrastruktur 

 Ha rett virksomhet på rett sted 

 Prioritere nettverksbygging/samarbeid med kompetansemiljøene i regionen 
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 Ivareta landbrukets produksjonsgrunnlag gjennom aktivt jordvern 

 Satse på lokalprodusert mat som utgangspunkt for reiselivsvirksomhet 

 

6 Tjenesteproduksjon og samfunnsdeltakelse 

MÅL: Alle innbyggerne får nødvendige tjenester til å mestre egen 

hverdag og mulighet for samfunnsdeltakelse 
Vi vil: 

 Utvikle kommunen til en arbeidsplass som gir læring og vekst for alle medarbeidere 

 Drive kontinuerlig forbedringsarbeid for 

optimal ressursutnytting  

 Sørge for å ha nødvendig kompetanse for 

å løse nye oppgaver 

 Være en foregangskommune for IKT med 

optimal bruk av datateknologi 

 Utvikle døgnåpen forvaltning 

 Bruke sosiale medier for å nå ut med informasjon raskt  

 Styrke den enkeltes mulighet for sysselsetting og aktivitet gjennom varierte tilbud 

 Innta en mere offensiv rolle i interkommunalt samarbeid og utvikling av 

Orkdalsregionen 


