Kommunal planstrategi
2019-2023
Vedtatt: 14.12.2020

§ 10-1. Kommunal planstrategi
Plan- og bygningsloven stiller krav om at alle kommuner utarbeider en kommunal planstrategi.
«§ 10-1.Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om
det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør
revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.»
Kravene til hva planstrategien skal inneholde er begrenset til en vurdering av behovet for rullering av
hele eller deler av kommuneplanen. Ut over dette er det opp til kommunen selv å vurdere innholdet i
strategien.
Planer er kommunens styringsverktøy, og det er viktig at kommunestyret tidlig i valgperioden tar stilling
til hvilke planer som er gode nok, og hvilke det er behov for å gjøre endringer i. Det skal også vurderes
om det finnes planer som er overflødige, og om det er behov for nye planer. Planstrategien er ikke en
plan, men et verktøy for at kommunestyret skal ha den nødvendige oversikten over planer og
planbehovet i kommunestyreperioden.
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Overordnede føringer
Mange av kommunens planoppgaver er styrt av nasjonale lover og forskrifter. Noen av de viktigste
føringene kommunen må forholde seg til i kommunal planlegging er FNs bærekraftsmål, Nasjonale
retningslinjer forventninger til regional og kommunal planlegging, Regional plan for arealbruk og
forskjellige statlige planretningslinjer. Disse, og eventuelt andre relevante føringer, vil bli omtalt i
forbindelse med planarbeidene de er aktuelle for.

Folkehelsa i Selbu
I Selbu forvaltes ressurser som har innvirkning på lokalt klima og naturmiljø, og dermed befolkningens
tilgang til natur, ren luft og rent vann, som igjen har innvirkning på innbyggernes helse. Lokalsamfunnets
utforming og tilgjengeligheten til tettsteder, sentrum, bygg og anlegg er viktige faktorer for inkludering,
tilhørighet og trivsel. Det samme er mulighetene for aktivitet (arbeid, lek, læring, fritid) i kommunen. En
god barndom er viktig i seg selv og legger grunnlaget for god helse senere i livet. Å være i arbeid er en
av de viktigste enkeltfaktorene for god helse. Arbeid bidrar til økonomisk trygghet, bedre boligstandard,
sosiale nettverk og økt handlefrihet, i tillegg til å ha andre viktige sosiale og psykologiske funksjoner. Alle
disse bakenforliggende faktorene virker inn på innbyggenes tilgang til sosiale nettverk og deres
levevaner, som har en umiddelbar betydning for helse og livskvalitet hos enkeltpersoner. God helse i
befolkningen er en av våre viktigste ressurser, både for hver enkelt av oss og for samfunnet.
I 2016 ble rapporten «Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Selbu kommune» ferdigstilt.
Som et resultat av arbeidet ble satsningsområdene 1. Økt fysisk aktivitet og 2. Styrke psykisk helse – et
inkluderende samfunn lagt til grunn i arbeidet med kommunal planstrategi i forrige periode, og videre i
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som ble ferdigstilt og politisk vedtatt i 2018.
Oversiktsdokumentet fra 2016 er nå oppdatert med nyere statistikk og opplysninger, som er
sammenfattet i oversiktsdokument for folkehelsen i 2020. Etter folkehelselovens § 6 skal
oversiktsdokument for folkehelse ligge til grunn for arbeidet med kommunens planstrategi.
Folkehelseaspektet skal inngå i alt planverk i kommunen, for å møte folkehelseutfordringene
kommunen står ovenfor. Oversiktsdokumentet viser følgende hovedfunn, styrker og utfordringer, for
Selbu:
Innbyggernes opplevelse av egen helsetilstand gir et viktig bilde av både helsetilstand og livskvalitet i
kommunen. Selvopplevd helse har også vist seg å forutsi fremtidig utvikling av sykelighet og dødelighet.
Det at de fleste innbyggerne i Selbu opplever helsen sin som god er derfor svært positivt i et
folkehelseperspektiv. Samtidig opplever en god del innbyggere i kommunen at de har dårlig helse.
Kvinner og jenter opplever helsen sin som dårligere enn gutter og menn, og de har også oftere psykiske
helseutfordringer og muskel- og skjelettplager. Dette er de to hovedårsakene til sykemeldings- og
uførestatistikk på landsbasis. I Selbu ser vi en økning i andelen av befolkningen som er mottakere av
kommunale tjenester, samtidig som vi har hatt en forholdsvis høy andel kvinner som er
langtidssykemeldte (lavere i 2019 enn tidligere). Dette er en betydelig utfordring i Selbu i årene
framover fordi det blir flere med behov for tjenester, samtidig som det blir færre til å yte nødvendige
tjenester med riktig fagkompetanse. Å styrke psykisk helse er derfor et viktig satsningsområde både i et
helse- og samfunnsøkonomisk perspektiv.
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At ungdommene fullfører videregående opplæring er svært viktig for folkehelsen i Selbu. Med fullført
videregående er mulighetene for videre utdanning, jobb og god helse betraktelig høyere enn hvis de
ikke fullfører. Sannsynligheten for å være lavtlønnet, arbeidsledig eller ufør er høyere hos gruppen som
ikke har fullført videregående opplæring enn i andre utdanningsgrupper. Usikkerhet rundt egen
økonomi, usunne levevaner, lavere deltakelse i samfunnslivet og mindre opplevelse av tilhørighet er
noen av årsakene til at en høyere andel i gruppen med kun grunnskole har dårligere helse.
Sannsynligheten for at barn gjennomfører videregående utdanning avhenger av høyeste oppnådde
utdanningsnivå hos foreldrene. Det er ikke et mål at alle skal gjennomføre en lang høyere utdanning,
men det at barna til innbyggerne med lavest utdanning også har høyere risiko for å ikke gjennomføre
det obligatoriske utdanningsløpet bidrar til å opprettholde sosiale ulikheter over tid. Derfor er det
positivt at frafallet fra videregående opplæring er forholdsvis lavt. Å jobbe for fortsatt høy fullføringsgrad
av videregående opplæring er et viktig folkehelsearbeid i Selbu.
For å hindre dårligere helse i befolkningen og at vi får økte sosiale ulikheter mellom de som har gode
levekår og de som ikke har det, blir det derfor viktig å fortsette å jobbe godt med å få alle inkludert i et
opplæringsløp. I tillegg er det viktig å følge opp økningen i andel lavinntektsfamilier og unge
tjenestemottakere og uføre med gode, treffsikre tiltak i kommunen. Levekårsutfordringer og sosiale
ulikheter gjør oss mer sårbare for folkehelseutfordringer. Å jobbe for helsefremmende oppvekstsvilkår
for alle barn i kommunen er svært viktig for nåværende og framtidig folkehelse.
Den høye deltakelsen i frivillighet, lag og organisasjoner i Selbu er viktig for folkehelsen fordi den bidrar
til en følelse av tilhørighet og å være til nytte i samfunnet. Det er også positivt for Selbu at de sosiale
ulikhetene i deltakelse (blant barn og unge) er små. I et folkehelseperspektiv er det essensielt å jobbe
for inkludering av alle som faller utenfor deltakelse, som kan bidra til distansering, ensomhet og dårlig
helse. Det er et viktig folkehelsearbeid å fortsette å jobbe for inkludering av alle, uavhengig av bakgrunn.

Styrker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har videregående skole i kommunen, som kan ha innvirkning på utdanningsnivået i
befolkningen
Arbeidsledigheten er forholdsvis lav, og ledigheten har gått ned i den yngre aldersgruppen (tall
før korona)
Sysselsettingsgraden i befolkningen er høyere enn fylkesgjennomsnittet
Det legemeldte sykefraværet har gått ned de siste årene
Oversiktlige enheter gir tett oppfølging av barn og unge fra barnehage til videregående skole
Skoletrivselen er høy både på ungdomsskolen og videregående skole
Det er lavt frafall fra videregående opplæring, og elevene har mulighet til å bo hjemme mens
de går på skolen
Mange innbyggere deltar i kulturlivet og frivilligheten
En høy andel barn og unge deltar i lag og foreninger, og de sosiale ulikhetene i deltakelse er små
En høyere andel ungdomsskoleelever er fornøyde med lokalmiljøet enn tidligere og de aller
fleste opplever nærmiljøet sitt som trygt
Det er god tilgang til natur, friluftsliv og stillhet i Selbu
De fleste ungdomsskoleelevene er fornøyde med livene sine
Det er få skader og ulykker blant eldre i kommunen
En høy andel unge oppgir å trene regelmessig
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•
•
•

Lav andel dagligrøykere i Selbu, særlig blant menn
Forventet levealder er stabil høy for innbyggerne i Selbu
De fleste innbyggerne (unge og voksne) opplever helsa si som god

Utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høyere vekst i de eldre aldersgruppene sammenlignet med de yngre
Vi har en forholdsvis høy andel uføre og unge uføre i Selbu
En høy andel jenter blir stresset og føler seg utslitt av skolearbeidet
En forholdsvis høy andel elever gruer seg ofte til å gå på skolen
Samlet kan det se ut som mange elever er umotiverte for skolearbeid og kjeder seg på skolen
En høy andel ungdomsskoleelever bruker mer enn 4 timer daglig utenom skoletid på skjerm, og
det er store sosiale forskjeller i hvem som er mye på skjerm
Delstrekninger av fylkesveg 705 mangler gang- og sykkelveg
En lavere andel voksne i Selbu oppgir daglig fysisk aktivitet enn resten av fylket
Andelen barn og unge med overvekt er høy
En høy andel ungdommer i Selbu har drukket seg fulle sammenlignet med landsgjennomsnittet
En høy andel ungdommer får lov å drikke alkohol av foreldre, og en høy andel får med seg
alkohol hjemmefra. I tillegg oppgir en høy andel at de ikke vet om de får lov å drikke alkohol
Det er et forholdsvis lavt inntak av frukt og grønt i befolkningen
En forholdsvis høy andel kvinner opplever fysiske og psykiske helseplager
Det har vært en økning i andelen voksne med psykiske helseutfordringer, muskel- og
skjelettplager og diabetes type 2
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Kommunal planstrategi 2015-2019
Revidering av kommuneplanens samfunnsdel (2005-2016) ble vedtatt i forrige planstrategi.
Kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030) ble vedtatt av kommunestyret i 2018.
Det forelå ingen interkommunale planer i forrige kommunestyreperiode. Men planstrategien omtalte
et behov for å se på arealressursene i fjellområdene og bruken av disse i en større sammenheng på tvers
av kommunegrensene Selbu, Tydal, Holtålen og Røros. Dette arbeidet har ikke blitt iverksatt.
Under følger en oversikt over de målene som ble satt i forrige kommunale planstrategi for Selbu, og
hvordan disse ble fulgt opp i løpet av perioden.

Oppfølging av planstrategi 2015-2019
Fullført

Alternativ løsning

Ikke gjennomføt

Plan

Mål i planstrategi 1519

Kommuneplanens
samfunnsdel

Revidering av KPS
(2005-2016),
oppstart i 2016.

Vedtatt av KS 2018

Kommunedelplan for
fysisk aktivitet, idrett,
friluftsliv og
anleggsutvikling

Ny plan vil bli vedtatt
i løpet av 2016/2017.

Vedtatt av KS i 2018,
med periode 2018-2026

Klima- og energiplan

Ny plan/full rullering
ila. 2017.

Forrige plan er fra 2009.

Landbruksplan

Ny plan/full rullering
ila. 2016. Vedtas
høsten 2016.

Landbruksplan 20162020 ble vedtatt i KS
2016. Revidert i 2017.

Trafikksikkerhetsplan

Revisjon av plan ila.
2016/17.

Forrige plan gjaldt for
perioden 2011-2015.

Områderegulering
HavernesetVikaengene- Årsøya

Ny plan/full rullering
ila. 2017.

Eksisterende
detaljreguleringsplan fra
2006 har blitt endret i
2019 og 2020.

Hovedplan avløp

Revisjon av plan ila.
2016/17.

Hovedplan
vannforsyning

Revisjon av plan ila.
2016/17.

Fullført i perioden 1519

Kommentar
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Hovedplan veg

Revisjon av plan ila.
2017.

Beredskapsplaner

Revisjon av plan ila.
2016. Revideres årlig.

Beredskapsplan og
evakueringsplan revidert
2019. Smittevernplan ble
vedtatt i 2014. Plan for
informasjonsberedskap
oppdatert i 2018.

Boligplan for Selbu
kommune

Revisjon av plan ila.
2016. Revidering
pågår.

Vedtatt 2017.

Den gode oppvekst

Revisjon av plan ila.
2017.

Visjonene i denne planen
er sikret i KPS

Helse- og omsorgsplan

Ny plan/full rullering
ila. 2017.

Alkoholpolitisk
handlingsplan

Revisjon av plan ila.
2017.

Revidert i 2020, med
retningslinjer for
skjenkebevilgning.
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Kommuneplanens samfunnsdel (2018), og handlingsdel med økonomiplan 20202023
Det er to kretsløp av planer som Selbu kommune som organisasjon følger:
-

-

Et fireårig kretsløp som omhandler de retningsgivende planene for kommunen, som
kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Behov for slike planer og
revidering av disse avklares i kommunal planstrategi som vedtas av nytt kommunestyre, tidlig i
sin kommunestyreperiode.
Et ettårig kretsløp der handlingsdel med økonomiplan, budsjett og virksomhetsplaner for
organisasjonen revideres hvert år.

I sammenheng med disse kretsløpene er kommuneplanens samfunnsdel med overordnede mål og
hovedstrategier sentral. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2018, og er et overordnet og langsiktig dokument
med visjoner for Selbu fram mot 2030. Den inneholder ikke tiltak, men mål og strategier som ved behov
skal utdypes og konkretiseres i kommunedelplaner eller temaplaner/strategier på ulike
tjenesteområder. Tiltak utvikles og gis økonomi i handlingsdelen til økonomiplanen, eventuelt kan tiltak
også utvikles i egne kommunedel- og temaplaner.
I ny kommunelovs økonomibestemmelser fremheves det at planleggingen etter plan- og bygningsloven
og kommuneloven må henge sammen, og at økonomiplanen skal ta utgangspunkt i langsiktige
kommunale- og regionale planer. Videre åpnes det for at økonomiplanen kan utgjøre kommuneplanens
handlingsdel, jfr kommunelovens § 14-4:
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og
regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens
handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som revideres årlig. Nåværende økonomiplan
er gjeldende fra 2020-2023, med budsjett for 2020. Neste handlingsdel med økonomiplan skal gjelde
fra 2021-2024. Økonomiplan 2020-2023 ble presentert som handlingsdel med økonomiplan, og
regnes som en forsiktig tilnærming og tilpasning til ny kommunelov og med hensikt på at
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handlingsdelen skal inngå som et obligatorisk styringsdokument i kommunens plan- og
styringsdokument.
For fremtiden jobbes det med å få frem et utfordrings- og mulighetsdokument som skal danne
grunnlag for strategidebatt og eventuelle føringer og prioriteringer som skal hensyntas i det
kommende arbeidet med økonomiplan. Hensikten med dokumentet er å gi oppdatert, tilrettelagt og
lett tilgjengelig informasjon om de vesentligste utfordringene kommunen står ovenfor på kort og lang
sikt. Dette vil danne grunnlaget for årlig rullering av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan
Kommunedirektøren har foreslått seks prioriterte fokusområder i handlingsdel med økonomiplan for
perioden 2020-2023. Disse punktene er hentet ut fra kommuneplanens samfunnsdel:
1. «Kommunens ressurser skal forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi».
• Ha et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sterk økonomisk
handlefrihet.
• Forvalte ressursene riktig gjennom helhetlig styring i henhold til de planer og
retningslinjer som ligger til grunn.
2. «Selbu kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens
innbyggere».
• Utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere.
• Benytte digitale verktøy for å utvikle kommunale tjenester.
• Ha en kultur for endring og tverrfaglig samspill for god utvikling av tjenestene.
• I møte med brukerne ha en positiv holdning og et løsningsorientert fokus.
• Utvikle en heltids- og mestringskultur.
3. «Selbu kommunes næringsliv har god innovasjonskraft, vekstevne og høy sysselsetting».
• Tilrettelegge for gründere, entreprenørskap og eksisterende næringsliv (særlig
prioritert).
• Tilrettelegge arealer og infrastruktur (særlig prioritert).
• Ha rett virksomhet på rett sted ut fra sentrums- og næringsstruktur.
• Støtte opp om utvikling av kompetansebedrifter.
• Bidra til aktivt samarbeid mellom skole og næringsliv.
4. «Selbu har en infrastruktur som er sikker, effektiv og miljøvennlig».
• Arbeide for å ruste opp og vedlikeholde fylkesvegnettet.
• Ha nett- og mobildekning med høy kapasitet i alle deler av kommunen.
• Ha en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet.
• Ha et velfungerende avløpssystem.
5. «Selbu kommunes innbyggere gis kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.
• Planlegge og utforme tjenester og tilbud basert på befolkningens behov, oppdatert
kunnskap og tilgjengelige ressurser.
• Arbeide forebyggende og med målrettet tidlig innsats, slik at behovet for andre
tjenester kan utsettes, reduseres eller fjernes.
• Rekruttere og utvikle kompetanse i tråd med tjenestenes behov, nye oppgaver og
statlige føringer.
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•
•

Arbeide aktivt med innovasjon, tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi.
Videreutvikle samarbeid med helseforetak og andre kommuner, for gode
pasientforløp og godt tjenestetilbud.

6. «I Selbu opplever barn trivsel, trygghet, mestring og utvikling».
• Bidra til at barn og unge i Selbu utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger de
behøver for å kunne mestre livene sine, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i
samfunnet.
• Bidra til god psykisk helse blant barn og unge. Vi skal jobbe med å skape robuste barn
og unge som takler hverdagens utfordringer.
• Sikre tidlig og god tverrfaglig innsats overfor barn, ungdom og familier med særskilte
behov.
• Sikre gode læringsmiljøer som forebygger utenforskap og som bidrar til mangfold og
integrering.

Metodikk
Planstrategien skal først og fremst ta for seg strategiske planer som inneholder retningsvalg og/eller kan
ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Driftsplaner og detaljplaner uten strategiske
konsekvenser er ikke inkludert. Dette betyr at kommunens samlede planarbeid er større enn det som
kommer fram av strategien.
Planene som er tatt inn i strategien er delt inn i to kategorier; planer med fast rullering og planer til
prioritering. Planer med fast rullering er tatt med til informasjon, dette er arbeid der det er lite politisk
handlingsrom når det kommer til praktiske hensyn som framdrift, planform osv. Rullering av slike planer
er normalt forankret i lover og forskrifter. Alle planer for oppvekst og omsorg hører hjemme i denne
kategorien, i tillegg til noen andre. At kommunestyret ikke skal ta stilling til når planene rulleres har
ingen betydning for hvordan det politiske nivå involveres i selve planarbeidet. Dette vil være avhengig
av hva slags plan det er snakk om.
Planer til prioritering er de planene som kommunestyret kan ta stilling til om skal utarbeides i løpet av
kommunestyreperioden, med forslag til prioriteringsrekkefølge. I forrige planstrategi ble det antydet
oppstartstidspunkt for planene i strategien. I denne rulleringen av planstrategien er det i stedet foreslått
å fastsette en prioriteringsrekkefølge som angir hvilke planer som skal utarbeides først og sist i perioden.
Planer til prioritering er inndelt i tre nivå:
1. Planer som allerede er påbegynt, og planer med oppstart i 2020.
2. Planer som skal påbegynnes i 2021, eller så fort det blir ledig kapasitet.
3. Planer som skal påbegynnes i slutten av perioden, eller som kan utsettes til neste planperiode
ved behov.
Planene og planbehovet er vurdert i administrasjonen, og det er den enkelte enhet som avgjør hvor
mange planprosesser det er mulig å arbeide med samtidig. For de fleste enhetene er planlegging noe
som skal gjøres i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene. Utkastet til planstrategi er deretter behandlet
i politiske utvalg, før den blir sendt ut på høring og lagt til offentlig ettersyn. Etter høring sluttbehandles
og vedtas den av kommunestyret.
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Vurdering av planbehov
Overordnet kommunal planlegging
Plan- og bygningsloven stiller krav til at behovet for rullering av hele eller deler av kommuneplanen skal
vurderes som en del av planstrategien.
Gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) ble påstartet i 2009, og vedtatt i 2014. Den gjelder i perioden
2014-2024. For at kommunen skal ha ny og revidert KPA innen 2024 er det nødvendig å starte prosessen
i løpet av 2020. Ved revidering av KPA er det særlig noen utvalgte tema som vil bli prioritert:
- Næringsareal
- Råstoffutvinning
- Bolig
- Fritidsbolig
Oversikt over areal som er avsatt i gjeldende KPA og antall ledige tomter, og hvorvidt de tilgjengelige
arealene som er avsatt i dag sikrer den ønskelige veksten i kommunen, vil avgjøre hvor mye de ulike
tema skal vektlegges i revideringen KPA. Det vil også være viktig å velge fokusområder for bolig- og
fritidsboligutbygging, og for næringsareal.
Det vil også være aktuelt å revidere KPAs bestemmelser og retningslinjer slik at disse blir mer konkrete
og oversiktlig.
Trafikksikkerhetsplanen var gjeldende ut 2015, og er derfor ikke lengre gyldig. Det positive ved å
utarbeide ny plan vil være ny og oppdatert statistikk knyttet til trafikkulykker i kommunen, og
derigjennom oversikt over de mest utsatte ulykkepunktene. Videre vil en oppdatert plan innebære
oversikt over trafikksikkerhetstiltak i kommunen, og lister over tiltak og mål som de ulike sektorene bør
jobbe mot for å øke trafikksikkerheten. Dersom Selbu ønsker å få Trygg Trafikks kvalitetsstempel
«Trafikksikker kommune» er det et kriteria at kommunen har gyldig trafikksikkerhetsplan.
Arbeidsgiverstrategi: Kommunestyret er kommunens øverste arbeidsgiverorgan.
Arbeidsgiverstrategien bør derfor vedtas av nytt kommunestyre innen et år etter siste kommunevalg.

Områdeplaner/reguleringsplaner
Områderegulering Øystrand – Garberg, vedtatt i 2016, vurderes revidert for å tilrettelegge for
næringsareal i disse områdene. Hvorvidt denne planen endres eller ikke er blant annet avhengig av
hvilke avgjørelser som blir tatt i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel, og hvor
kommunen ønsker nye næringsarealer.
Reguleringsplan for Selbu sentrum, vedtatt i 2016, er lite realiserbar og bør revideres ved ledig kapasitet
i administrasjonen. Planen bærer preg av å være en «byplan», noe som fører til at det ofte søkes
dispensasjoner fra planen når det skal skje utbygginger i Mebonden.

Landbruk
Landbruksplanen er moden for forandring, og må rulleres i 2021. Ønsker for en ny plan er at den er mer
konkret slik at den blir mer egnet til å brukes i saksbehandlingen, med klarere mål og visjoner for
landbruksforvaltningen. Dette gjelder også for delen av landbruksplanen som angår viltforvaltningen.

Natur og miljø
Klima- og energiplanen fra 2009 er foreldet og må oppdateres. Kommunen kan legge regional strategi
for klimaomstilling (sendt på høring av Trøndelag fylkeskommune våren 2020) til grunn for utarbeiding
av klima- og energiplanen.
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Kommunedelplan (KDP) naturmangfold er vurdert som aktuell ny plan. En slik plan kan brukes til å
definere hvilke arealer som er egnet og uegnet for tiltak som for eksempel bebyggelse, nydyrking, hogst,
turveier, grustak og snøscooterløyper. KDP naturmangfold kan også innebære en oversikt over
fremmede, skadelige arter i kommunen, med liste over tiltak for å håndtere disse.

Helse og omsorg
Helse- og sosialplan fra 2007 er utdatert, og det er utarbeidet ny helse- og omsorgsplan som skal
politisk behandles i løpet av høsten 2020. Denne er i tråd med satsingene i kommuneplanens
samfunnsdel og nye statlige føringer, og skal være den overordnede planen for utvikling av helse- og
omsorgstjenestene.
Plan for habilitering og rehabilitering er temaplan under denne. Den er ferdig utarbeidet og kommer til
behandling høsten 2020. Habilitering og rehabilitering er arbeidsområder som går på tvers av
enhetene og krever tverrfaglig fokus, samtidig som det er en betydelig oppgaveoverføring til
kommune fra spesialisthelsetjenesten på dette feltet.
Plan for rus- og psykisk helsearbeid: Kommunen har en psykiatriplan fra 2012. Dette er et område med
økende antall brukere og hvor samfunnsutviklingen viser at det er behov for økt fokus. Vurderingen er
derfor at det kan være nyttig med en egen plan for dette området. Kartleggingsarbeid er påstartet,
men planen vil sannsynligvis ikke bli klar for behandling før i 2021.
Smittevernplan er fra 2014. Det er utarbeidet utkast til ny felles plan for Værnesregionen, og tanken er
at kommunen kan knyttet til egne retningslinjer til denne. Ny plan bør ferdigstilles i 2021.

Oppvekst
I kommunal planstrategi 2015-2019 står det at planen «Den gode oppvekst» skulle revideres i løpet av
2017. Innholdet i denne planen er visjonært, og mange av de samme overordnede målene er nå sikret
i kommuneplanens samfunnsdel. På grunn av dette ble ikke «Den gode oppvekst»-planen revidert i
forrige kommunestyreperiode, og vil heller ikke bli prioritert i perioden 2019-2023.
Barnehage og skole reguleres av statlige planer som rammeplan og læreplan. De har i tillegg egne
virksomhetsplaner. Hvert år legger sektoren frem en felles rapport for barnehage og skole for
kommunestyret. Denne er lovpålagt og inneholder resultater, men også planer for virksomheten som
skal føre til forbedring av resultatene.

Bolig, eiendom og næring
Det er ikke behov for nye kommunedelplaner, temaplaner eller lignende innenfor dette området.
Næring er et eget tema i kommuneplanens samfunnsdel fra 2018, på bakgrunn av dette anses ikke ny
næringsplan som nødvendig.

Idrett, friluftsliv, kultur og frivillighetsarbeid
Temaplan friluftslivets ferdselsårer kan utarbeides på bakgrunn av kommunens KDP fysisk aktivitet,
idrett, friluftsliv og anleggsutvikling. Denne temaplanen kan brukes til å ha oversikt over kommunens
viktigste ferdselsårer/turstier, som senere kan brukes som grunnlag for søknader om skilting,
kartlegging og vedlikehold av stiene. Temaplanen utarbeides i løpet av perioden, med forutsetning om
at tiltakene gjennomføres ved hjelp av ekstern finansiering, og at kommunedirektøren leier inn
kompetanse ved behov.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling – Det er vurdert at selve planen
ikke trenger å fornyes denne perioden. Det som endres er at handlingsdelen skal rulleres hvert andre
år, i stedet for hvert år. Videre endres den slik at ordningen med 10% kommunal egenandel av godkjent
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kostnad for anlegg som er spillemiddelberettiget. Sistnevnte gjelder ikke for de anlegg (nærmiljøanlegg
og friluftslivsanlegg) hvor det kan søkes om tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad.
Frivillighetsstrategi – Kommunen har mye frivillig arbeid, i både frivilligsentralen, lag og foreninger som
gjør en stor innsats og en stor forskjell i Selbu. Det er blant annet bygget idrettsanlegg m.m. gjennom
frivilligheten. Derfor vil det være positivt for kommunen å utarbeide en lokal frivillighetspolitikk som
legger til rette for å ha ordnede og ryddige rammer rundt frivillig innsats. Kommunene blir også
oppfordret til dette i nasjonale føringer og satsningsområder som «Leve hele livet» og «Nasjonal strategi
for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet». En slik strategi vil legge til rette for et systematisk og godt
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, og å rekruttere og beholde frivillige. For å søke tilskudd i
forbindelse med frivillighetsarbeid blir det ofte etterspurt om kommunen har en frivillighetsstrategi.
Dette er også et kriteria for å vinne KS og Frivillighet Norge sin pris «årets frivillighetskommune».
Kulturminneplan – Kulturminneplan utarbeides i løpet av planperioden. Det forutsettes at tiltakene
gjennomføres ved hjelp av ekstern finansiering og at kommunedirektøren ved behov leier inn
kompetanse til gjennomføring av arbeidet. Kommunedirektøren anmodes om å invitere til et samarbeid
med Selbu og Tydal historielag. Planen skal godkjennes i Kommunestyret innen 2 år etter oppstart av
arbeidet.

Teknisk drift og brann- og beredskap
Hovedplan veg er under utarbeiding, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2020. Planen er et styringsdokument
som gir en oversikt over de kommunale vegene, og som utarbeides for å legge et bedre grunnlag for
framtidig ressursinnsats innen vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet. Planen vil
gjelde for perioden 2020-2030.
Hovedplan vann og avløp ble sist revidert i 2015. Det er igangsatt ny revidering av planen, som vil bli
ferdigstilt i 2020. Planen er et styringsdokument for vann- og avløp, med målsettinger for avløpsrensing
og vannforsyning. Den viser hvilke forskrifter kommunen jobber etter, og nåtidens beskrivelser av
anlegg og transportnett. Investering- og utskiftningsplan ligger som vedlegg i Hovedplan VA, og er en
plan for investeringer i forbindelse med vann og avløp. Denne er gyldig fram til 2023, men revideres
også årlig i forbindelse med budsjettet.
Beredskapsplan vannforsyning og ROS-analyse ble sist revidert i 2017. Det er igangsatt revidering av
planen i 2020 slik at denne samsvarer med hovedplan VA som revideres i samme tidsrom. Denne planen
beskriver håndtering av krisesituasjoner på vannforsyningen i kommunen.
ROS-analyse for brann- og redningstjenesten fra 2014 er en forenklet analyse som er utarbeidet i
forbindelse med et forprosjekt for Værnesregionen brann- og redningstjeneste. Denne ROS-analysen
må fornyes. Analysen beskriver risikobildet i kommunen som videre beskriver hvilken brannordning
Selbu kommune skal ha. Utarbeidelsen av ROS-analysen utsettes fram til avgjørelsen angående
eventuell sammenslåing til Værnesregionen brann- og redningstjeneste.
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Liste over planer som skal prioriteres i nåværende kommunestyreperiode
Prioriteringer:
1. Planer som allerede er påbegynt, og planer med oppstart i 2020.
2. Planer som skal påbegynnes i 2021, eller så fort det blir ledig kapasitet.
3. Planer som skal påbegynnes i slutten av perioden, eller som kan utsettes til neste planperiode ved behov.

Plan

Vedtatt/Sist
revidert

Periode

Prioritering

Kommuneplanens arealdel

2014

2014 - 2024

Områderegulering Selbu
sentrum

2016

Landbruksplan

2016

2017 - 2021

2

Klima- og energiplan

2009

2009 - 2012

2

Temaplan: Friluftslivets
ferdselsårer

Ny plan

2

KDP Naturmangfold

Ny plan

3

Kulturminneplan

Ny plan

2

Trafikksikkerhetsplan

2011

Hovedplan veg

Ny plan

1

Ferdigstilles ila 2020

Hovedplan VA

2015

1

Ferdigstilles ila 2020

Beredskapsplan
vannforsyning og ROSanalyse

2017

1

Ferdigstilles ila 2020

ROS-analyse (brann- og
redningstjenesten)

2014

2

Revideres etter
avgjørelse ang
sammenslåing med
Værnesregionen.

Helse- og omsorgsplan

2007

2007 - 2015

1

Ferdigstilles ila 2020

Plan for rus- og psykisk
helsearbeid

2012

2012-2017

1

Plan for habilitering og
rehabilitering

Ny plan

1
2

2011-2015

Kommentar

Endring av plan, ikke
full revidering

Gjennomføres ved hjelp
av ekstern finansiering,
og innleid kompetanse
ved behov.

Gjennomføres ved hjelp
av ekstern finansiering,
og innleid kompetanse
ved behov.

2

1

Ferdigstilles ila 2020
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Smittevernplan

2014

1

Frivillighetstrategi

Ny plan

3

Utkast til ny felles plan
for Værnesregionen er
ferdig.

Liste over planer som rulleres fast
Plan

Vedtatt/sist
revidert

Kommentar

Handlingsprogram med Økonomiplan og
budsjett

2019

Revideres årlig

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett,
friluftsliv og anleggsutvikling

2019

Endringer:
- Handlingsdelen rulleres hvert andre
år.
- Ordningen med 10% kommunal
egenandel av godkjent kostnad for
anlegg som er spillemiddelberettiget,
gjelder ikke for de anlegg
(nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg)
hvor det kan søkes om tilskudd på
inntil 50% av godkjent kostnad.

Beredskapsplan

2020

Evakueringsplan

2019

Plan for informasjonsberedskap

2018

Liste over eksisterende kommunale planer som ikke vurderes revidert i perioden
Plan

Vedtatt/sist revidert

Periode

Kommentar

Kommuneplanens
samfunnsdel

2018

2018 - 2030

Detaljreguleringsplan
Haverneset - Vikaengene

2006

Sist endret i 2020

Områderegulering
Øystrand - Garberg

2016

Sist endret i 2020

KDP – Handlingsplan fysisk
aktivitet, idrett, friluftsliv
og anleggsutvikling

2018

2018 - 2026

Handlingsdel rulleres
årlig.

Handlingsplan for vold i
nære relasjoner

2020

2020 - 2024

Plan for hele
Værnesregionen
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Boligplan

2017

Arbeidsgiverstrategi

2020

2020 - 2024

Kulturplan

2009

2009 - 2015

Målene inngår i KPS

Næringsplan

2008

2007-2017(?)

Målene inngår i KPS

2011-2014

Planen revideres ikke
pga målene inngår i KPS

2017 - 2020

Revidert i 2020, med
retningslinjer for
skjenkebevilgning.

Den gode oppvekst
Alkoholpolitisk
handlingsplan

2016

Liste over planer som er vurdert, men som ikke utarbeides
Plan

Kommentar

KDP Masseuttak og deponi

Tema kan inngå ved revidering av KPA

KDP Jakt, fiske og friluftsliv

Disse temaene går inn i andre temaplaner/KDP
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