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Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument som gir føringer for 
kommunens plan- og utviklingsarbeid de kommende 12 årene. Den beskriver hvordan vi 
sammen ønsker at samfunnet skal se ut, og hvilke områder vi vil satse ekstra på.    

Denne samfunnsdelen er den første i den 
nye sammenslåtte kommunen og staker ut 
en felles kurs for fremtiden. Planen er et 
resultat av et bredt samarbeid og stort 
engasjement fra innbyggere, politikere og 
ansatte. Så mange som over 3000 inn-
byggere har kommet med innspill, mange 
av disse barn og unge. Her er det virkelig 
innbyggerne i den nye kommunen som 
sammen har formet samfunnsdelen.  

Innspill fra innbyggere var tydelige på at de 
ønsker å satse på inkluderende samfunn, 
felles fremtid, god livskvalitet for barn, unge 

og eldre, samt god grende-, tettsted- og by-
utvikling. Dette gjenspeiles i de tre satsings-
områdene i denne planen: Ørland snakker 
sammen!, Ørland skaper livsglede! og 
Ørland utvikler mangfold!. 

Som overordnet prinsipp er det valgt Ørland 
2034 er klimanøytral. Her ønsker Ørland å 
gå foran, være innovativ, og jobbe hardt for 
å se hvordan klimanøytralitet kan oppnås i 
en distriktskommune. Et ambisiøst mål som 
vil kreve kontinuerlig oppmerksomhet og 
systematisk arbeid.  

Innledning
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Ørland – Historie og utvikling

Rumet autatquis coreicidenti omnia dis aut renitatus et que sequissitiis nonet, sitis magni 
tecte et ullatis enis audisti nvelibus voluptam dolut quias volor sus cone volendit illicatis 
ipsae doluptature debist inctios mi, sunt.

Ørland kommune har en sentral beliggenhet 
ved utløpet til Trondheimsfjorden og med over-
sikt over skipsleia fra nord ved Asen til inn-
seilingen til Trondheimsfjorden i sør. Området 
har hatt stor betydning opp gjennom tidene. 
Helt fra førkristen tid har det vært etablert makt-
sentre her. Flere av maktsentrene fra førkristen 
tid ble lokaliteter for betydningsfulle herregårder 
i middelalderen og senere militært befestet fra 
1800-tallet og gjennom andre verdenskrig, da 
blant annet Austrått fort og Ørland flystasjon ble 
anlagt. I 2012 ble Norges hovedkampflybase 
vedtatt lagt til Ørland flystasjon. Dermed har 
kommunen gjennom sin beliggenhet fortsatt en 
nasjonalt viktig strategisk posisjon. 

Ørland kommune er en kommune i vekst. De 
siste 10-12 årene har kommunen hatt en 
befolkningsvekst på 6,8 og en tilsvarende vekst 
forventes i årene som kommer. Befolknings-
endringene internt i kommunen viser en økning 
i innbyggertall rundt aksen mellom Bjugn og 

Brekstad. Utenfor denne aksen er det noen 
mindre grender som har hatt en svak positiv 
utvikling, mens andre har hatt en svak negativ 
utvikling. Uthaug og Grande/Garten utpeker 
seg med kraftig nedgang i befolkningstallet. 
Dette har en klar sammenheng med fraflytting 
fra rød støysone rundt kampflybasen.  

Ørland har et variert botilbud med muligheter 
for å bo sentralt i leilighet, rekkehus eller ene-
boliger i boligfelt, i mindre sentrale boligfelt med 
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større tomter og nær tilgang til natur og frilufts-
liv, eller spredt i grendene. Å kunne tilby denne 
variasjonen i botilbud har vært et bevisst valg 
for kommunen og har vist seg å være viktig for 
å tiltrekke seg flere innbyggere.   

Brekstad er et viktig knutepunkt med hurtigbåt-
terminal som betjener avganger mot Trondheim 
og sørover mot Kristiansund, og ferge mellom 
Brekstad og Valset. Flystasjonen har en sivil fly-
plass med ruter til Oslo, Stord og Evenes. Buss-
ruter er i stor grad knyttet opp mot skoleskyss, 
med unntak av ruten mellom Bjugn og Brekstad 
som også korresponderer med hurtigbåten. 
Persontransport internt i kommunen og 
regionen er dermed nødvendigvis preget av 
biltrafikk. For næring og industri er båttrafikk 
viktig. Det er flere havner, både private og 
kommunale rundt omkring i kommunen.  

Ørland er en kystkommune og livsgrunnlaget 
for de fleste ørlendinger har i generasjoner vært 
fiske og jordbruk. Disse næringene er fortsatt 
svært viktige. Fiskeri har utviklet seg til en stor 
marin sektor som er spredt over hele 
kommunen. Næringen består av flere store 
bedrifter som opererer på det internasjonale 
markedet innenfor fiskeforedling, fiskefôr og 
oppdrettsvirksomhet både i sjø og på land. 
Samtidig finnes det mange mindre, ofte svært 
innovative, gründere innenfor blå sektor. 

I landbruket har det også utviklet seg et stort 
mangfold. Noen vokser seg større i areal, antall 
dyr og omsetning, mens andre satser på spesi-
elle lokale produkter og tilleggsaktiviteter som 
for eksempel ‘inn på tunet’, turisme og gårdsut-
salg. Forholdene med mye verdifull landbruks-
jord i kommunen legger godt til rette for videre 
utvikling av denne sektoren. Landbruk og blå 
næring, sammen med en sterk offentlig sektor, 
utbygging av kampflybasen og en sterk 
utvikling i bygg- og anleggsbransjen gir 
kommunen et godt utgangspunkt for fortsatt 
vekst i sysselsetting og bosetting. Tilgang til 
kompetanse vil være en av de avgjørende 
faktorene for videreutvikling.  

Ørland kommune byr på en helt unik samling 
av særlig verdifulle kulturlandskap. Herregårds-
landskapet rundt Austrått er ansett som et av 
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landets viktigste kulturmiljø, men Valseidet, 
nordsiden av Koet, Tarva, Kråkvåg, Storfosna 
og Asen må også nevnes som viktige kultur-
landskap. Gjennom historien har vi utviklet en 
utpreget og særegen kystkultur som i dag er 
godt synlig i eldre bebyggelse langs kysten 
i hele kommunen. Vallersund, Uthaug og Lysøy-
sundet er eksempler på grender som fortsatt 
bærer preg av den historiske kystkulturen, som 
viktige steder for handel, fiske og fiskeforedling, 
båtbyggekunst og industri.  

Landskapet i Ørland kommune er variert med 
mange ulike naturperler spredt utover hele 
kommunen. Alt fra holmer og skjær langs 
kysten, til skog og fjell lenger inn i landet. 
Kommunen har flere naturvernområder, her-
under landskapsvernområder, naturreservater 
samt dyrelivs- og fuglefredningsområder. For 
eksempel er Tarva et av de største sammen-
hengende områdene med aktivt skjøttet kyst-
lynghei i landet, mens Ørland våtmarkssystem 
er internasjonalt vernet på grunn av sin 
betydning for blant annet trekkende vannfugler.  

Mange av kommunens viktige kultur- og land-
skapsområder er tilrettelagt som friluftsområder, 
med merkede stier, gapahuker og rasteplasser. 
Småbåthavner rundt omkring i kommunen 
sikrer tilgjengelighet til sjøs. Formidling av 
verdiene i Ørlands kulturmiljø og naturlandskap 
gir kommunen en sterk stedsidentitet. Aktivt 
bruk og tilrettelegging av disse områdene bidrar 
til økt tilhørighet, folkehelse og styrking av 
turisme og opplevelsesnæringen.   

Med utstrakt kystlinje og med mye av be-
byggelsen i nær tilknytning til sjø, store land-
bruksarealer, flere viktige kulturmiljø og natur-
områder samt vekst i både befolkning og 
næringsliv har Ørland stort arealpress i deler 
av kommunen. Forsvaret er en viktig aktør med 
tanke på arealdisponering. Rød støysone og 
selve utvidelsen av kampflybasen har endret 
arealbruken i kommunen betraktelig. For 
eksempel sto Forsvaret i perioden 2015-2017 
for 84 % av omdisponeringen av dyrka jord i 
Ørland kommune. Skyte- og øvelsesfelt legger 
i tillegg begrensninger for bruk av både sjø- og 
landarealer. Samtidig blir Ørland sterkt berørt 
av klimaendringene og forventet havnivåstig-
ning. En stor del av kommunens bebyggelse 
ligger i flomålet, vi har flere kvikkleireområder 
og mye verdifull landbruksjord som er utsatt for 
endringene vi står ovenfor. Vi må ta høyde for 
mer ekstremvær med økte temperaturer, mer 
nedbør, flere regnflommer, mer skred og hav-
nivåstigning. Samarbeid med ulike aktører, 
avveining av ulike interesser og tydelig areal-
politikk er derfor svært viktig for videreutvikling 
av kommunen. Samtidig må Ørland gjøre sitt for 
å redusere klimagassutslipp. 



Ørland kommune  /   Side 7

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

I årene som kommer forventes det, som i 
mange andre kommuner, en stor økning i antall 
eldre og en nedgang i antall barn og unge. 
Samtidig gjør tilflytting og vekst i sysselsetting 
tallene usikre, spesielt for antall barn og unge. 
Eldrebølgen kan føre til at det blir flere som er 
syke og har behov for helse- og omsorgs-
tjenester i årene fremover. Samtidig ser vi 
at eldre i dag generelt sett er friskere og mer 
funksjonsdyktige enn tidligere. Kommunen har 
investert store beløp i de senere årene og har 
derfor høy gjeld, og må hvert år bruke en høy 
prosentandel av inntektene på å betjene denne 
gjelden. Ørland kommune bruker mindre enn 
mange andre sammenlignbare kommuner på 
de store tjenesteområdene helse og oppvekst.  

Folkehelseprofilen for Ørland viser at ungdom 
er fornøyd med lokalmiljøet og føler seg 
trygge. Samtidig har Ørland en lavere andel 
som gjennomfører videregående skole, et noe 
lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet på 
landsbasis og i Trøndelag, i tillegg til en økning 
i andel barn som bor i husholdninger med ved-
varende lavinntekt. Helsetilstand er generelt 
dårligere for familier med lavere utdanning og 
lav inntekt. Tiltak rettet mot barn og unge, 
uavhengig av bakgrunn, vil derfor bidra til en 
utjevning av morgendagens sosiale helse-
forskjeller. 

Ørland har et stort og aktivt frivillig miljø. Det er 
registrert over 400 lag og foreninger, store og 
små, innenfor idrett, kultur og andre interesse-
felt. Med to kulturhus og flere store idretts-
anlegg er det lagt til rette for et veldig variert 
tilbud for fritidsaktiviteter for barn og unge, men 
også for voksne. Dette bidrar til sosial støtte og 
mestring, som gir stort potensiale for tiltak mot 
rapportert ensomhet og psykisk uhelse blant 
yngre og eldre.  

Ørland er preget av mangfold, i næring, kultur 
og landskap, bosteder og i den frivillige sekto-
ren. Det er dette mangfoldet som skaper mulig-
heter for videreutvikling av Ørlandssamfunnet.  
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Ørland 2034
- Prosess, medvirkning og FNs bærekraftsmål

En omfattende medvirkningsprosess, FNs bærekraftsmål og et bredt kunnskapsgrunnlag 
har vært hjørnesteinene i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Dette har lagt 
grunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel og valg av satsingsområder, mål og strate-
gier. 

Les rapporter og mer om arbeidet med ny kommuneplan for 
Ørland kommune på orland2034.no.

Arbeidet ble delt inn i to faser. De to fasene 
avsluttes med vedtak i kommunestyret for 
å sikre at grunnlaget samfunnsdelen byg-
ger på er politisk forankret før sluttbehand-
ling. 

I fase 1 var målet å komme fram til over-
ordnede satsingsområder. I fase 2 ble 
satsingsområdene konkretisert med mål og 
strategier.  

Foto: Børge Solem
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Tidslinje

Planprogram 
kommunestyret
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Medvirkningsaktiviteter

september - oktober 2021

Utarbeide 
oversiktsdokumenter

Høsten 2021

Orientering 
medvirkningsrapport

kommunestyret 
januar 2022

Kommunestyret og enhetsledere
februar 2022

Workshop FNs bærekraftsmål

Rapport 
FNs bærekraftsmål

Satsingsområder
kommunestyret

vedtatt mars 2022

Fase 2:
Medvirkningsaktiviteter

april - juni 2022 

     Orientering 
mål og strategier

kommunestyret 
august 2022

Førstegangsbehandling 
kommuneplanens 

samfunnsdel
kommunestyret

vedtatt september 2022

Sluttbehandling
kommuneplanens 

samfunnsdel
kommunestyret

vedtatt desember 2022

Innspillsverksted 
mål og strategier

kommunestyret mai 2022
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Medvirkningen bestod blant annet av:

• digital spørreundersøkelse
• gjestebud
• workshop på skoler, barnehager og i 

kvalifiseringsenheten
• innspillskasser plassert på ulike steder i 

kommunen
• innspillsverksted med ansatte og       

politikere

Til sammen ble det motatt innspill fra 
omlag 3000 personer. Alle innspill ble 
sortert etter tema, og oppsummert i med-

virkningsrapporter. Disse kan leses på 
orland2034.no. 

Medvirkning

Det har blitt lagt stor vekt på involvering av innbyggere i prosessen med ny kommuneplan. 
Det ble opprettet en egen nettside for kommuneplanarbeidet: orland2034.no. Der har det 
vært mulig å komme med innspill, holde seg oppdatert om prosessen og enkelt finne fram 
til kunnskapsgrunnlag og medvirkningsrapporter. I fase 1 ble det lagt vekt på å nå ut til 
så mange som mulig med åpne spørsmål. I fase 2 var medvirkningen mer målrettet mot 
utvalgte fokusgrupper.  

Medvirkningsrapport
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Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging fra 2019 er tydelige 
på at FNs bærekraftsmål skal legges til 
grunn for all samfunns- og arealplanlegging 
i Norge.  

FNs bærekraftsmål har vært sentrale i 
arbeidet med kommuneplanens samfunns-
del for Ørland kommune. I løpet av høsten 
2021 ble det utarbeidet en samlerapport for 
FNs bærekraftsmål, der alle målene ble satt 
i lokal kontekst: Hva betyr målene for 
Ørland? Hvilke utfordringer har vi og hvilke 
muligheter har vi? Denne innsikten ble 
førende i valg av satsingsområder, mål og 
strategier, sammen med innspill fra med-
virkningsarbeidet og oversiktdokumentene. 
Det er planlagt at samlerapporten vil bli 
videreutviklet og oppdatert i årene framover 
for enda bedre oversikt over FNs 
bærekraftsmål og hvordan disse kan brukes 
i kommunen.

FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 mål for bærekraftig utvikling. Dette er verdens 
felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 
innen 2030.  

Samlerapport FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål
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Satsingsområder
- mål og strategier

Valg av hovedprinsipp, satsingsområder, mål og strategier springer ut fra en bred 
medvirkningsprosess, innsikt fra samlerapport for FNs bærekraftsmål og kunnskap 
fra oversiktsdokumenter for ulike tema. De tar tak i de mest sentrale utfordringene og 
mulighetene Ørland har.

Ørland 2034 er 
klimanøytral

Ørland snakker 
sammen!

Ørland skaper 
livsglede!

Ørland utvikler 
mangfold!
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Ørland 2034 er klimanøytral

Ørland snakker 
sammen!

Ørland skaper 
livsglede!

Ørland utvikler 
mangfold!

Bærekraftig og tillitsskapende kommmuneorganisasjon

Tilhørighet og 
fellesskap

Gode oppvekstvillkår, 
livskvalitet og 

folkehelse

Steds- og nærings-
utvikling med 

utgangspunkt i 
stedets særpreg

Det er utarbeidet tre satsingsområder som 
viser hva kommunen ønsker å satse på de 
kommende 12 årene. Hvert av satsings-
områdene består av tre mål med 
tilhørende strategier:

• Ørland snakker sammen!
• Ørland skaper livsglede!
• Ørland utvikler mangfold!

“Ørland 2034 er klimanøytral» er valgt som 
et hovedprinsipp for utvikling i kommunen. 
Dette målet vil stå sentralt i alt arbeidet 
med satsingsområdene. 

I tillegg er verdiene fra organisasjons-
politikken, bærekraftig og tillitsskapende, 
tatt inn som grunnlaget for videre arbeid i 
kommunen. 

”Planen er et resultat av et bredt samarbeid og stort 
engasjement fra innbyggere, politikere og ansatte”



Ørland kommune  /   Side 14

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Ørland 2034 er klimanøytral

FNs klimapanel slår fast at klimaendringene har kommet og at bevisene for dette er uomtvis-
telige. Klimaendringer fører til ødeleggelser for mennesker og natur. Virkningene av disse 
endringene er mer omfattende enn tidligere antatt, og konsekvensene har vi ennå ikke sett 
omfanget av. Én ting er likevel sikkert: det haster å begrense omfanget av klimaendringene 
og tilpasse seg de endringene som allerede har skjedd. 

Norge har forpliktet seg internasjonalt 
gjennom Parisavtalen til å kutte minst 50 % 
av klimagassutslippene innen 2030 og har 
som lovfestet mål å være et lavutslipps-
samfunn i 2050. 

Klimautfordringene er globale, men konse-
kvensene og håndteringen av dem må i stor 
grad skje lokalt. Ørland ønsker å satse sterkt 
på å redusere utslipp både fra kommunen 

som organisasjon, men også fra næringsliv 
og innbyggere i kommunen som geografisk 
enhet. Derfor skal målet om klimanøytralitet 
stå som et overordnet prinsipp for kommu-
nens arbeid de neste tolv årene.  

Som en utpreget kyst- og distriktskommu-
ne har Ørland noen åpenbare utfordringer 
når det kommer til mulighetsrommet for 
reduksjon av klimagassutslipp. Utslipp fra 
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Derfor skal vi (strategi)

Øke kompetansen i hele organisasjonen slik at vi kan stille ambisiøse klimakrav og ta i 
bruk klimagassreduserende løsninger i kommunale tjenester og prosjekt

Være en foregangskommune for hvordan en distriktskommune kan jobbe mot 
klimanøytralitet 

Ivareta og restaurere natur som er spesielt viktig for opptak av klimagasser

Samarbeide med Forsvaret, nasjonale og regionale myndigheter, forskningssamfunn 
og næringsliv om kutt i klimagassutslipp og andre tiltak for å nå kommunens mål om 
klimanøytralitet 

Være en motivator og pådriver for grønn omstilling blant innbyggere i kommunen og 
det lokale næringslivet gjennom kommunikasjon, rådgivning og forpliktende samarbeid 

”Ørland ønsker å gå foran som et godt eksempel på hvordan 
klimanøytralitet kan nås i en distriktskommune” 

Ørland 2034 er klimanøytral

A

B

C

D

E

Forsvaret, sjøfart og næringsliv kan neppe 
kuttes helt, i tillegg til at en satsing på spredt 
bosetting og næringslokalisering medfører 
behov for mobilitet også i fremtiden. På 
samme tid har Ørland mange muligheter, 
nettopp fordi vi er en kyst- og distriktskom-
mune. For eksempel gjennom samarbeid 
med de mange innovative kreftene innen 
Forsvaret, næringslivet, landbruket og sam-
funnet for øvrig, samt gjennom å iverksette 
løsninger for energieffektivisering og natur-
basert karbonfangst.  

Ørland ønsker å gå foran som et godt 
eksempel på hvordan klimanøytralitet kan 
nås i en distriktskommune. Sentralt i dette 
arbeidet er utforsking av innovative måter 
å jobbe med klimanøytralitet på ut fra de 
rammene en kyst- og distriktskommune har. 
Samarbeid med næringsliv, Forsvaret og 
forskningsmiljøet vil være særdeles viktig. 
Det samme gjelder utarbeiding av et godt 
kunnskapsgrunnlag og kompetanse-
utvikling både innenfor og utenfor kommu-
nens organisasjon. 
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Ørland skal være et samfunn for alle. Vi skal skape tilhørighet og samhold gjennom dialog, 

samhandling og involvering.

Ørland skal være en kommune hvor alle innbyggere blir sett og opplever å være en del av 

fellesskapet. Ørland verdsetter mangfold og tar godt imot nye innbyggere.

Respekt og åpenhet er grunnverdier i all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen, 

og i den politiske dialogen. 

Ørland snakker sammen!
- tilhørighet og fellesskap

”En kommune som er samlet, at alle føler tilhørighet selv om man 
bor på Brekstad eller i Lysøysund” - Innspill fra spørreundersøkelse
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Mål Derfor skal vi (strategi)

Ørlandsamfunnet 
er et inkluderende 
sted å bo, der alle 
innbyggere opp-
lever fellesskap 
og tilhørighet 

Legge til rette for at alle kan delta i arbeidsliv, fritids-
tilbud og det sosiale livet uavhengig av forutsetninger

Tilrettelegge for inkluderende møteplasser som   
bidrar til å skape tilhørighet og deltakelse i  samfunnet

Utvikle kultur og ordninger for å ta imot og inkludere 
tilflyttere i lokalsamfunnet

Arbeide for likestilling og mangfold i 
kommuneorganisasjonen og ellers i samfunnet

Ørland er gode på 
å bruke de ulike 
ressursene i 
samfunnet for å 
møte framtidens 
utfordringer

Styrke samarbeidet på tvers av enheter og fagfelt i 
kommuneorganisasjonen

Være en pådriver for samhandling mellom kommune, 
frivillighet, næringsliv, innbyggere og andre aktører 

Være en pådriver for å videreutvikle samarbeid med 
aktører utenfor kommunen

Sikre innbyggerne mulighet til å påvirke saker som 
berører dem

Bruke og videreutvikle kompetansen vi har i samfunnet 
gjennom å legge til rette for kompetanseutvikling og 
læring hele livet

1

2

Satsingsområde: Ørland snakker sammen!

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

2E

Bidra til å synliggjøre eksisterende tilbud og aktiviteter i 
samfunnet

Fremme dialog som er preget av åpenhet, respekt og 
nysgjerrighet

Ha rettferdig og forutsigbar saksbehandling

3

3A

3B

3C

3D

Ørland kommune 
er tilgjengelig, 
åpen og digital 

Ha gode kanaler for kommunikasjon og informasjon, 
med brukervennlige digitale løsninger
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Barn og unge skal ha en trygg og aktiv oppvekst som gir gode vilkår for læring, mestring og 

mening. De skal utvikle seg i fellesskapet, i barnehage, på skole og i fritid, med kompetente 

voksne rundt seg. En god barndom legger grunnlaget for et godt liv.

Ørland satser på folkehelse, sunne levevaner, og fremmer fellesskap og inkludering gjen-

nom kultur, idrett og frivillighet.

Innbyggere i Ørland har gode hverdagsliv og opplever livsmestring uavhengig av alder og 

forutsetninger. Eldre skal ha en trygg og god alderdom, med fremtidsrettede helsetjenester.

Ørland skaper livsglede!
- gode oppvekstvillkår, livskvalitet og folkehelse

”Et Ørland som ser hele mennesket, uansett alder og behov”
- Innspill fra spørreundersøkelse

Foto: Børge Solem
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Satsingsområde: Ørland skaper livsglede!

Mål Derfor skal vi (strategi)

Alle innbyggere i 
Ørland kommune 
har gode 
hverdagsliv

Arbeide for økt sysselsetting blant alle, med særlig 
fokus på unge og utsatte grupper

Tilrettelegge for gode og inkluderende nærmiljø som 
fremmer relasjoner og hverdagsaktivitet

Arbeide systematisk med å styrke og ivareta frivillig 
sektor, fritids- og aktivitetstilbudet

Bidra til at innbyggerne enkelt kan velge sunne 
levevaner som bidrar til god psykisk og fysisk helse

Barn og unge har 
en trygg og aktiv 
oppvekst

Involvere foreldre som ressurs på ulike arenaer for barn 
og unge

Gi alle barn og unge kompetanse som gir et godt 
grunnlag for voksenlivet

Sørge for at alle barn og unge har trygge voksne rundt 
seg som møter dem med forståelse og respekt

Utvikle et variert tilbud, aktiviteter og uformelle møte-
plasser som er tilgjengelig for alle barn og unge

Støtte initiativ fra barn og unge, og jobbe sammen med 
dem i saker som berører dem

1

2

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

2E

Tilrettelegge for at barn og unge kan ferdes trygt på 
skoleveg og i nærmiljøet2F

Servere sunn mat som er næringsrik og smaker godt i 
alle kommunale enheter1E

Ha stort fokus på arbeid med psyksik helse, forebygging 
og tidlig innsats1F

Satse på bygging av gang- og sykkelveier2G
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Tilrettelegge nærmiljø, møteplasser og aktiviteter slik at 
de er inkluderende for eldre 

Videreutvikle gode helsetjenester med mål om å øke 
mestring og livskvalitet og forebygge funksjonsfall 

Satse på god bemanning og kompetanse i hjemme-
tjenesten slik at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem

3

3A

3B

3C

3D

Ørland er et alders-
vennlig samfunn

Legge til rette for at eldre kan bruke kompetansen og 
ressursene sine i samfunnet

Satse på institusjonsplasser/langtidsplasser, slik at det 
er kapasitet og kompetanse på plass når man ikke kan 
bo hjemme lenger

3E

Satsingsområde: Ørland skaper livsglede!
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Ørland utvikler mangfold!
- steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i stedets særpreg

Ørland skal ha en grende-, tettsteds- og byutvikling som styrker og bygger videre på de ulike 

kvalitetene og særpreget til de ulike stedene.

Ørland skal videreutvikle mangfoldig næringsliv i hele kommunen. Både store og små,

internasjonale og lokale bedrifter, landbruk og blå næring skal kunne utvikle seg i 

kommunen.

Ørland satser på kompetanseutvikling, innovasjon, produktivitet og arbeidsdeltakelse

for alle.

Ørland er stolt av sin unike natur- og kulturarv. Det er en ressurs vi skal ivareta, gjøre 

tilgjengelig og vise frem.

Ørland skal ta miljøvennlige valg, i alt fra store utviklingsprosjekt til valgene vi tar i 

hverdagen.
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Satsingsområde: Ørland utvikler mangfold!

Mål Derfor skal vi (strategi)

Ørland har 
grende-, tettsteds- 
og byutvikling 
som bygger videre 
på kvalitetene til 
de ulike stedene

Videreutvikle sentrumsfunksjoner i Bjugn og Brekstad 
ut i fra deres kvaliteter, slik at de to tettstedene utfyller 
hverandre 

Tilrettelegge for videreutvikling av lokalsentra, møte-
plasser og tjenester i grender og tettsteder som bygger 
videre på deres kvaliteter og særegenhet

Vektlegge estetikk og arkitektonisk kvalitet i 
utviklingen 

Utvikle et variert og attraktivt boligmarked som dekker 
ulike behov 

1

1A

1B

1C

1D

Legge til rette for klimavennlige transportmetoder 
tilpasset ulike behov i kommunen 1E

Ørland har et 
bærekraftig og 
mangfoldig 
næringsliv og 
arbeidsmarked i 
hele kommunen

Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunen og 
næringsaktører som støtter opp om næringsutvikling og 
lokal verdiskaping  

Videreutvikle næringer med sterkt potensiale i Ørland, 
som landbruk, blå næring og næringer knyttet til 
Forsvaret 

Legge til rette for næringsareal ulike steder i 
kommunen, ut ifra næringens art  

Støtte opp under bærekraftig utvikling av nye og 
eksisterende næringer  

2

2A

2B

2C

2D

Bruke lokalprodusert mat fra grønn og blå næring, 
fortrinnsvis bærekraftig produsert når det er mulig, i alle 
kommunale enheter. 

2E

Legge til rette for boligbygging i hele kommunen1F



Ørland kommune  /   Side 23

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Ivareta dyrka mark, viktige kulturlandskap, natur- og 
friluftslivsområder gjennom helhetlig planlegging som 
begrenser nedbygging, fragmentering, inngrep og 
forurensning

3

3A

3B

Ørland er 
miljøbevisst og 
ivaretar, bruker 
og viser frem sin 
unike natur- og 
kulturarv

Aktivt bruke natur- og kulturarven som positive 
elementer i stedsutviklingen og til å bygge fellesskap
og identitet 

3C
Være en pådriver for grønn omstilling med fokus på 
miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, gjennom 
samarbeid med innbyggere og næringsliv 

3D
Sikre klimatilpasning gjennom langsiktig planlegging, 
med mål om å minimere økonomiske, miljømessige og 
sosiale konsekvenser av klimaendringer 

3E

Det skal utarbeides en museumsstrategi for Ørland 
kommune for å utvikle et bedre og mer forutsigbart 
samarbeid med aktører som forvalter vår kulturarv og 
som formidler store deler av Ørland kommune sin 
historie. Mølnargården, Uthaugsgården, Yrjar 
Heimbygdslag og Fosen krigshistoriske samlinger er 
eksempler på slike aktører

3F

Sikre at historiske og naturgitte forhold som skiller 
Ørland fra resten av Trøndelag danner det man
kan beskrive som regionens nasjonale særegenhet. 
Herunder ligger fjordlandskapet Valseidet/Koet,
Austråttlandskapet, Ørland våtmarkssystem og fra 
kystkultur til blå næring

”At hver bygd og by får beholde og utvikle sitt særpreg! La Brekstad gi oss 
mulighet til å være litt «urban». .. la Bjugn og andre bygder få utvikle sine 
særpreg!” - innspill fra spørreundersøkelse

Satsingsområde: Ørland utvikler mangfold!
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Når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i kommunestyret starter det virkelige 
arbeidet – det er da mål skal realiseres og strategier settes til live gjennom konkretisering 
og tiltak. Dette legges til handlingsdelen med tilhørende økonomiplan som rulleres årlig. 
Det skal også utarbeides arealdel, og flere kommunedelplaner og temaplaner, blant annet:

Veien videre
- fra mål og strategier til konkrete tiltak

Arealdel

Arealdel Kommunedelplan 
helse og familie

Kommunedelplan 
oppvekst 

og utdanning

KlimaplanNærings-
plan

Næringsplan Klimaplan



Ørland kommune  /   Side 25

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Arealdel

Samfunnsdel Arealdel

Kommuneplan

Handlingsdel

Handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanens samfunnsdel konkreti-
seres i en handlingsdel med tilhørende 
økonomiplan. I handlingsdelen planlegges 
det konkrete tiltak knyttet opp mot budsjett. 
Denne rulleres årlig. 

Det er planlagt utarbeidelse av planer for 
helse og familie, oppvekst og utdanning, 
næring og boligsosial plan. Med den sterke 
satsingen på klimanøytralitet så er det også 
et klart behov for en klimaplan. 

Kommunedelplaner 
og temaplaner

Reguleringsplaner

Handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplaner og temaplaner

Kommuneplanens samfunnsdel legger 
flere føringer for arealutvikling. Dette vil bli 
videreført i kommuneplanens arealdel, og 
belyst nærmere i planprogrammet. Arbeidet 
med kommuneplanens arealdel vil starte for 
fullt etter vedtak av samfunnsdelen. 

Fotokreditering
Brynhild Kjelsli: Kjeungskjær fyr, forside
Børge Solem, Godt sagt: Austrått gård s. 4, ku s. 5, bilder s. 10, 16, 18, 20, 21 og 24
Karin Størseth: Fly s. 4 og Uthaug s. 5
Ole Graneng: Bilder s. 2, 6, 7, 12 og 14
Hanne Tøfte: Bilde s. 8
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