
 
Politisk delprosjekt 
Samfunnsutvikling



Innkalling

 
- Konstituering
- Møteplan 
- Presentasjon av dagens samfunnsdel i begge 

kommuner
- Diskusjon: Hva vil vi satse på, hvilke muligheter ser vi?
- Veien mot ny kommuneplan



Møteplan



Samfunnsdel 
Bjugn kommune



Til Ungdommen
Muligheter og pågangsmot

- Trivsel, mestring og tilhørighet 
- Muligheter i lokalsamfunnet
- Tilby ungdommen plass i samfunnet med sine meninger 

og nysgjerrighet
- Ønsker ungdommen velkommen tilbake til viktige jobber 

og samfunnsoppgaver etter endt utdanning



Bakteppet
Befolkningsvekst: 6000-8000 innbyggere vi 2025
Bjugn vil bli den foretrukne bokommune på Fosen, fordi:
- Attraktiv og stor kommune
- Flotte turmuligheter, kulturlandskap og nærhet til sjø og fjell
- Tomter med flott beliggenhet og sjøutsikt, sentral og i mer landlige områder
- Mange livskraftige lokalsamfunn med aktive lag og organisasjoner
- Trygg oppvekstmiljø
- Sammenhengende oppveksttilbud til alle fra 0-19 år
- En av landets fineste videregående skoler med fylkets bredeste tilbud
- Utmerket kulturtilbud, med landets beste kulturskole og Fosenhallen
- Kommunesenter i vekst
- Pågangsmot og godt humør
- Tolerant samfunn som hilser nye tanker og ideer velkommen

- I Bjugn kan du realisere dine drømmer!



Livskvalitet – en rød tråd

Tre kjerneområder: 

- Bo og Leve
- Kultur gir helse
- Kompetanse og arbeid



Bo og leve
- Variasjon i boligtilbud: å legge til rette for at alle kan 
oppfylle boligdrømmen sin
- God infrastruktur og tjenestetilbud
- Tilgang til kultur og fritidstilbud
- Traffikksikkerhet
- Nærheten til natur, turmuligheter
- Gode oppvekstvilkår, medbestemmelse
- Miljø-og klima løsninger, kommunen går foran



Kompetanse og arbeid
Kompetanse
- Øke kompetansen i arbeids- og næringslivet
- Legge til rette for at ungdom etter endt utdanning kommer 

tilbake til Bjugn
- Legge til rette for etterutdanning 

Arbeid
- Landbruk
- Oppdrett sjø og land
- Tjenesteyting og forretning
- Kulturbaserte næringer
- Kompetansearbeidsplasser, grundermiljø



Kultur gir helse
Bruk det gode kulturtilbudet men også kulturminnene, 
aktivt for å fremme folkehelse. 

Styrke frivilligheten

Legge til rette for uorganisert aktivitet og friluftsliv



Veien mot ny kommuneplan
Første steget: utarbeide planprogram 

- Mål og visjon?
- Nasjonale og regionale føringer
- Fakta om kommunen
- Utviklingstrekk i kommunen
- Tema vi skal ha spesielt fokus på
- Medvirkning



Veien mot ny kommuneplan

Hva kan vi gjøre før 2020?
- Bli kjent med hverandre
- Bli kjent med befolkningen, næringslivet, muligheter, 

utfordringer 
- Legge grunnlaget for planprogrammet, (kanskje forslag 

til planprogram?)



Veien mot ny kommuneplan

Forslag:

August: Busstur (hel dag, sammen med samferdsel)
September: Næringsliv 
Oktober: Bolyst
November Folkehelse
Desember: …

Andre tema som kan være aktuelt:
- Samferdsel/infrastruktur
- Oppvekst(miljø)
- Kultur
- Forsvaret
- …


