
Kommuneplanens strategidel 
 
 

Forslag til mål-og rapporteringssystem  
 
 
Definisjoner 
 
 
Visjon Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli 

identifisert med 
 

Overordnede mål Ikke konkretiserte mål  som skal uttrykke viktige og 

langsiktige ambisjoner for kommunen – på tvers av 
styringsperspektivene (og virksomhetene på kommunenivå) 
 

Hovedmål Mål som skal uttrykke de viktigste målene for den enkelte 
virksomhet 
 

Tiltak Planer, tiltak, vedtak og beslutninger m.v som fremmer 
måloppnåelse 

 
 
 
 
Nesseby kommunes visjon: 
 
 

Nesseby kommune - en vital og livskraftig kommune 
 

 
 
 
 
 



 
 
Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) 
 
 
Målområde 1 – Befolkning 
 
 
Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på 

måloppnåelse 
Tiltak Ansvar Kommentarer 

Nesseby kommune skal 
ha positiv 
befolkningsutvikling 

Positiv befolkningsutvikling 
betyr både økning av antall 
innbyggere, og en endring i 
befolkningssammensetningen.   

Folketall på mer enn 1000 
innbyggere 
 
Kvinneandelen i 
befolkningen økes 
 
Antall barnefødsler økes 
 
Andel av befolkningen 
mellom 20 og 40 økes 
 
Flere eller bedre 
trivselstiltak for 
innbyggerne 
 
Fornøyde brukere av 
eldreomsorg 
 
 

Gratis boligtomter 
 
Attraktive 
boligtomter 
 
Etableringstilskudd 
ved bygging av 
bolig/kjøp av bolig 
 
Etablering av 
arbeidsplasser 
 
Trivselstiltak for 
innbyggerne 
 
Varangerbotn som 
sentrum 
 
God eldreomsorg 
 
Styrke samisk språk  
og kultur 
 
Sommerjobber for 
ungdom 

Politikere 
Rådmann 
Virksomhetsledere 

 

 
 
 
 



 
Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) 
 
 
Målområde 2 – Oppvekstvilkår 
 
Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på 

måloppnåelse  
Tiltak Ansvar Kommentarer 

Nesseby kommune skal 
være et godt og trygt 
samfunn å vokse opp i 

Nesseby kommune bidra til at 
barn og unge i alderen 0 til 20 
år tilbys gode kommunale 
tjenester og trygge og 
stimulerende oppvekstvilkår  

Fornøyde brukere i 
skole og barnehage 
 
Fornøyde brukere og 
foresatte.  
 
Gode skoleresultater 
for avgangselever i 
grunnskolen i 
basisfagene 
 
Ingen ”bortvalg” i 
videregående 
opplæring 

Utviklingsmål for 
skolene og 
barnehagen 
 
Plan for utvikling av 
samisk språk i 
barnehage, skole og 
sfo. 
 
Videregående 
skoletilbud i 
kommunen 
 
Tilbud om 
lærlingeplasser 
 
Trafikksikkerhetsplan 
 
Skoler og barnehage 
samles i et 
oppvekstsenter 
 
Måloppnåelse kan 
bla. måles med 
brukerundersøkelser 
 
Aktivitetsplan for 
ungdomsklubb og 
kulturskolen 
 
Utvikle attraktive 

Politikere 
Rådmann 
Virksomhetsledere 

 



fritidstilbud i 
samarbeid med lag 
og foreninger 
 
Barn og unge med 
problemer tilbys 
hjelp 

 
 
Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) 
 
 
Målområde 3 – Næringsutvikling 
 

Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på 
måloppnåelse 

Tiltak Ansvar Kommentarer 

Nesseby kommune skal 
legge til rette for 
næringsutvikling 

Nesseby kommune skal være en 
pådriver for videreutvikling av 
etablert næringsliv og for å få 
etablert nye private og 
offentlige arbeidsplasser i 
kommunen. 

Måloppnåelse 
kjennetegnes ved 
utvikling av etablert 
næringsliv og 
nyetableringer  
 
5 nyetalblerte bedrifter 
pr år og overlevelse i 
nyetablerte bedrifter 
 
 
 

Det utarbeides en 
startegisk 
næringstiltaksplan for 
Nesseby kommune 
hvor konkrete tiltak 
for styrking av 
næringsutvikling 
innarbeides 
 
Aktiv bruk av 
næringsfond iht. 
vedtatte retningslinjer 
 
Etablering av 
næringsklynge/-hage 
 

Politikere 
Rådmann 
Virksomhetsledere 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) 
 
Målområde 4 – Organisasjonen Nesseby kommune 
 

Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på 
måloppnåelse 

Tiltak Ansvar Kommentarer 

Nesseby kommune skal 
være en serviceinnstilt og 
effektiv kommune 

Alle ansatte i Nesseby 
kommune skal være 
konstruktive og serviceinnstilt i 
møte med innbyggerne, interne 
brukere og andre som 
henvender seg til kommunen 
 
Det foretas kontinuerlige 
effektivitetsvurderinger og 
legges vekt på en god og sunn 
økonomistyring 
 
 

Måloppnåelse 
kjennetegnes av 
fornøyde brukere.  
 
Nesseby kommune 
kjennetegnes som en ja-
kommune 
 
Sykefravær under 7% 
 
 
Effektivitet måles 
gjennom reduserte 
kostnader og/eller 
samme eller bedre 
tjenestetilbud uten 
kostnadsøkning 
 
God økonomistyring 
kjennetegnes av at 
virksomhetene ikke har 
overforbruk og at 
kommunen har et netto 
driftsresultat på mer enn 
3% 
 
Et godt arbeidsmiljø 
 
God informasjonsflyt 
 
 

Krav om service i hele 
organisasjonen 
 
Brukerundersøkelser og 
andre tilbakemeldinger 
benyttes for å kartlegge 
brukertilfredshet.   
 
Kompetanseheving 
 
Effektiv organisering og 
arbeidsdeling 
 
Vurdere å endre eller legge 
ned tjenestetilbud med liten 
etterspørsel 
 
Opprette nye tilbud, eller 
endretilbud hvor det er 
etterspørsel 
 
Oppfølging av sykemeldte 
 
Det utvikles en plan for 
livsfasepolitikk 
 
Nesseby kommune skal 
satse på interkommunalt 
samarbeid 
 
 

Politikere 
Rådmann 
Virksomhetsledere 

 

 



 
Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) 
 
  
Målområde 5  – Språk og kultur 
 

Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på 
måloppnåelse 

Tiltak Ansvar Kommentarer 

Kultur og samisk språk 
skal styrkes 
 
 
 

Nesseby kommune skal i 
samarbeid med lag og 
foreninger bidra til at 
kulturlivet i kommunen 
videreutvikles 
 

Nesseby kommune skal 
kjennetegnes som en aktiv 
bidragsyter i utvikling og 
formidling av samisk språk og 
kultur 
 

Kjennetegnes med et 
godt utviklet kulturliv i 
kommunen 
 
Økning i andel barn 
som velger samisk i 
skole og barnehage 
 
Økning i antallet 
samiskspråklige 
aktiviteter 

Kulturplan for 
Nesseby kommune 
 
Plan for styrking av 
samisk i skole og 
barnehage 
 
Videreutvikling av 
Isak Saba sentret 
 
Videreutvikling av 
VSM og bygging av 
kultursal 
 
Videreutvikle 
Vuonnamarkan  

Politikere 
Rådmann 
Virksomhetsledere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) 
 
Målområde 6 – Miljø og beredskap 
  
Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på 

måloppnåelse 
Tiltak Ansvar Kommentarer 

Nesseby kommune skal 
framstå som en trygg 
miljøbevist 
kommune 
 
 
 

Nesseby kommune skal 
gjennom å iverksette konkrete 
tiltak bidra til et sikkert og godt 
miljø 

At kommunen 
iverksetter miljøtiltak 
som gir målbare 
resultater 

Utarbeide energi- og 
klimaplan 
(Enøk, og lavere co2 
utslipp) 
 
Opprydding 
 
Deltakelse i 
forskningsprosjekter 
 
Plan for kriseledelse 
 
Sosial- og helsemessig 
beredskapsplan 
 
Oljevernberedskapsplan 
 
Plan for godkjent 
brannordning 
 
Smittevernsplan 

Politikere 
Rådmann 
Virksomhetsledere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


