
Arbeid med  
kommuneplanens samfunnsdel 

Presentasjon for kommuneplanutvalget,  
14. juni 2017 



Gjerdrums visjon 

Livskvalitet for alle 



Livskvalitet for alle 

 

M6 

Gode 

tjenester 

for dem 

som 

trenger 

det 

senere i 

livet  

M5 

En god 

start i livet 

M4 

Felles 

innsats til 

innbygger

nes beste 

 

M3 

Inn-

byggere 

og 

næringsliv 

er stolte 

av 

Gjerdrum 

M2 

Gjerdrum 

er en 

grønn og 

framtids-

retta kom-

mune 

M1 

Gjerdrum 

har plass 

til alle – 

ingen skal 

havne 

utenfor 

 

 

M9 

Gode og 

energi-

effektive 

boliger og 

formåls-

bygg  

M8 

Gjerdrum 

er en god 

og 

attraktiv 

arbeids-

plass  

M7 

Bære-

kraftig 

kommune-

økonomi  



Spørsmål 

• Passer målstrukturen fra 2016 med den vedtatte visjonen? 

• Er målstrukturen dekkende?  
Skal det inn noen nye mål og strategier/veivalg, eller er det noe 
som er overflødig? 

• Opplever politikerne at de ved å vedta dette, gir 
administrasjonen tilstrekkelige politiske signaler? Hva må 
eventuelt til for at dette skal oppnås? 

 

• Treffer M9 Gode og energieffektive boliger og formålsbygg på 
samme nivå som resten av målene? 

• Bør vi gjøre Digitalisering til et eget mål? 

 



 

M3 

Innbyggere og næringsliv er 

stolte av Gjerdrum 

M2 

Gjerdrum er en grønn og 

framtidsretta kommune 

M1 

Gjerdrum har plass til alle – 

ingen skal havne utenfor 

S1.1 Styrke og profesjonalisere 

samarbeidet med 

frivilligheten. 

S1.2 Prioritere tidlig innsats og 

tverrfaglig samhandling og 

tjenesteinnovasjon. 

S1.3 Styrke samhandling internt 

og med næringslivet for å 

gi alle muligheter til å 

oppleve mestring. 

S1.4 Sikre lavterskeltilbud på 

alle relevante områder 

 

S2.1 Sikre gode muligheter for 

miljøvennlig transport, 

gjennom gange, sykling og 

kollektivt. 

S2.2 Stimulere grønne 

næringsinitiativer. 

S2.3 Prioritere gode prosjekter, 

og investere ressurser for 

gjennomføring. 

S2.4 Kontinuerlig forbedring 

gjennom små og store 

skritt. Smarte løsninger og 

nytenking 

S2.5 Sikre utslippsreduksjon i 

tjenesteproduksjonen 

S3.1 Styrke Gjerdrums identitet 

gjennom å stimulere våre 

særpreg. 

S3.2 Skape attraktive og gode 

bo- og næringsmiljø. 

S3.3 Sikre god livskvalitet 

gjennom kommunale 

tjenester og fritidstilbud. 

S3.4 Sikre tilgjengelighet for 

innbyggere og næringsliv 

gjennom oppdaterte 

plattformer. 



S4.1 Innarbeide klare prioriteringer 

og kriterier for alle tjenester. 

S4.2 Prioritere tidlig innsats og 

forebygging i et 

livsløpsperspektiv 

S4.3 Bidra til å avklare forventninger 

overfor innbyggere, frivillighet  

og næringsliv 

S4.4 Sikre strukturert samarbeid 

mellom ulike kommunale 

virksomheter og tjenester. 

S4.5 Sikre trygge og kvalitetssikre 

tjenester innen veg, vann og 

avløp. 

S4.6 Konkurransedyktig nivå på 

tjenesteproduksjon.  

S5.1 Sikre et felles grunnlag i 

møte med barn, unge og 

familier. 

S5.2 Gi gode forutsetninger for 

læring gjennom lek og 

trivsel, og bidra til utjevning 

gjennom læring. 

S5.3 Utnytte teknologiske 

løsninger for velferd, læring 

og kommunikasjon. 

S5.4 Utvikle et organisatorisk 

familiens hus og 

familieteam. 

S5.5 Styrke barns medvirkning 

og deltakelse. 

S6.1 Utnytte velferdsteknologi 

S6.2 Sikre godt samarbeid med 

familier og pårørende 

S6.3 Strategisk tenking for å 

sikre framtidsretta og 

bærekraftige tjenester 

S6.4 Faktabasert ledelse og 

styring 

 

M6 

Gode tjenester for dem som 

trenger det senere i livet  

M5 

En god start i livet 

M4 

Felles innsats til 

innbyggernes beste 



S7.1 Gjøre klare prioriteringer 

S7.2 Sikre bærekraftig 

investeringsnivå 

S7.3 Videreføre effektivisering 

S7.4 Sikre hensiktsmessig bruk 

av digitale verktøy 

S8.1 Prioritere kompetanse ved 

rekruttering 

S8.2 Prioritere bruk av lærlingordning 

S8.3 Drive systematisk kompetanse-

utvikling for ledere og 

medarbeidere 

S8.4 Videreutvikle profesjonell og 

strategisk HR-funksjon 

S8.5 Være en pådriver for 

interkommunalt samarbeid 

S8.6 Ruste kommunen til å utnytte ny 

teknologi innenfor alle 

tjenesteområder 

S8.7 Prioritere personalressurser for å 

realisere fordeler med ny 

teknologi 

S9.1 Fond som sikrer 

verdibevarende vedlikehold 

av bygg (særlig viktig på 

nye bygg)  

S9.2 Strategisk forankret og 

formålstjenlig erverv av 

boliger og formålsbygg 

S9.3 Egne bygg skal bygges 

som plusshus 

 

 M9 

Gode og energieffektive 

boliger og formålsbygg  

M8 

Gjerdrum er en god og 

attraktiv arbeidsplass  

M7 

Bærekraftig 

kommuneøkonomi  

 
 

 



Diskusjon! 



Visjon 

Overordna mål  M1 M2 M3 M4 M5 M6  M7 M8 M9  

Overordna strategier S1 S2 S3 S4 S5 S6  S7 S8 S9 

(Temaplaner/sektorplaner) – når politisk bestilt, eller nyttig for adm., ikke nødv.vis politisk behandlet) 

Økonomi- og handlingsplan 
Økonomiplan 

- Årlig rullering, seks års perspektiv 

Kommuneplanens handlingsdel 

- Årlig rullering, X års perspektiv 

- Universelle strategier som gjelder for hele kommunen 

- Virksomhetenes tilsvar til overordna strategier   

- Hva med drift? 

- Overordna kommentar fra rådmann/samf.planlegger om helheten ift mål og strategier 

Budsjett 
- Årlig rullering, ettårs perspektiv 

(Virksomhetsplaner – ikke pol.beh., og i den grad det er nødvendig) 

Rapportering  
- Slås sammen med tertialrapportering 

- Virksomhetene rapporterer på sine områder (nedenfra-opp) 

- Rådmann/Samf.planlegger ansvarlig for rapportering ift overordna mål og strategier (ovenfra-ned) 



Videre prosess 

Møtedato/mnd Innhold i kommuneplanutvalgsmøte Andre aktiviteter 

Juni Oppfriskning og innledende diskusjoner Sende ut for administrativ 

gjennomgang 

August Administrativ bearbeiding 

September Politiske diskusjoner 

Oktober Førstegangsbehandling Høring 

Åpent møte ifm høring 


