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Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens §10-1. Formålet er å klargjøre 

hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere for å legge til rette for en ønsket utvikling i 

perioden. Planstrategien erstatter det obligatoriske kravet til revidering av 

kommuneplanen som lå i tidligere plan – og bygningslov (PBL 1985).
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Hva er kommunal planstrategi og hva er formålet

Hva er kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi brukes som verktøy av for å søke å realisere kommunens mål. Her 

skal kommune ut fra forventede utfordringer lage en oversikt over hvilke planer de skal 

utarbeide i den nærmeste fireårsperioden. Blant annet om kommuneplanens samfunnsdel 

eller arealdel skal rulleres, og om kommunen skal utarbeide bestemte kommunedelplaner 

eller områdereguleringsplaner. (Miljøverndepartementet, 2012b, s 13). Før plan- og 

bygningsloven (PBL) av 2008, var det krav til rullering av kommuneplanen senest innen ett år 

etter kommune og fylkestingsvalg. Men med den nye plan og bygningsloven, ble dette 

erstattet med kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv, men et verktøy for kommunen for å få 

oversikt over sine ressurser og behov for inneværende kommunestyre periode. Målet med 

kommunal planstrategi er å sikre at kommunen får et godt oversiktsverktøy som kan bidra til 

et bedre og mer effektivt plansystem. Planstrategien er et politisk grunnlag for kommunens 

ressursprioriteringer i inneværende valgperiode. Viktige utviklingsstrategier og tilgjengelige 

ressurser ligger til grunn for prioriteringen. 

Innen et år etter kommune- og fylkestingsvalg, skal kommunestyret vedta en kommunal 

planstrategi. Det er fornuftig at kommunen under prosessen med utarbeidelsen av 

planstrategien har god kontakt med sektormyndigheter og sine nabokommuner for å sikre at 

kommunen tar hensyn til statlige og regionale føringer samt lytter til innspill som angår 

interesser for nabokommunene, selv om hver enkelt kommune selv utarbeider og 

egengodkjenner sine egne kommuneplaner. I plan- og bygningsloven §10-1 andre ledd står 

det om samrådsplikt med nabokommuner, fylkeskommunen og regional stat at «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». (PBL 2008)
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Figur 1: Figuren viser hierarkiet i kommunal planlegging. Ideelt sett skal planstrategien gi 

føringer for all annen planlegging, selv om kommunal planstrategi ikke er en egen plantype. 

Planstrategien viser utredningsbehov for valgperioden, og i planstrategien skal det tas stilling 

til behov for revidering av kommuneplanen og evaluering av og behovet for nye eller 

reviderte tematiske (kommunedel)planer. Videre viser figuren veien fra strategisk nivå og ned 

mot gjennomføring av planene. Kilde: Asplan Viak (2015).
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Formålet med kommunal planstrategi

Formålet med kommunal planstrategi er å avklare de viktigste planutfordringer som 

kommunen står ovenfor i, og å ta stilling til hvilke planoppgaver som skal prioriteters i 

inneværende valgperiode. Kommunal planstrategi er ikke en egen plantype, men et 

hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge og målrette det videre planarbeidet slik at dette 

kan bli mer effektivt. 

Et mål med planstrategien er å koble de mer overordnede og langsiktige planene sammen 

med kommuneplanens handlingsdel og økonomidelen for å skape sammenheng mellom den 

langsiktige oversiktsplanleggingen og de kortsiktige planene og budsjettene. Figuren under 

viser denne koblingen.

Figur 2: Figuren viser en fremstilling av forholdet mellom overordnet og mer detaljerte kommunale 

planer. Kilde: Selbu kommune (2016a).

Har vi lært noe fra 1. generasjon planstrategi, og dersom ja - hva?

Planstrategi ble innført som verktøy i kommunal planlegging med plan- og bygningsloven

(PBL) av 2008. Valgperioden 2012-2015 ble første anledning til å prøve ut dette 

styringsverktøyet, vi er nå i «2.dre runde». Sånn sett er det naturlig å spørre seg hvilke 

erfaringer vi høstet ved 1.generasjon planstrategi. 

Etter å ha gått gjennom «fasiten» for hvilke planer vi har gjennomført i forhold til 

ambisjonene den gang da, kan vi i ettertid konkludere med at det var et høyt ambisjonsnivå 

for utarbeidelse av nye planer og revidering av eksisterende planer. «Alt skulle gjøres», og 

helst i går. 

Av større planoppgaver, ble det satt mål om å utarbeide planprogram til ny samfunnsdel til 

kommuneplanen i 2012, og start revidering av samfunnsdelen i 2013. Det var den gang da 

startet revidering av kommuneplanens arealdel, og planen var å fremme planforslag høsten 
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2012. Av større kommunedelplaner som skulle utarbeides i perioden, var det mål om å få til 

en større interkommunal arealdelplan for forvaltning av reindriftsområder. 

«Fasit» viste at vi ikke kom i gang med planprogram til kommuneplanens samfunnsdel i 

perioden, kommuneplanens arealdel ble endelig vedtatt i kommunestyret våren 2014 (vel og 

merke med en del innsigelser heftet til vedtaket), og det ble ikke noe bindende 

interkommunal arealdel for reindrift juridisk sett, men arbeidet i dag pågår med en 

sårbarhetsanalyse som skal brukes som grunnlag for arealplanarbeid for 

samarbeidskommunene.

I tillegg ble det planlagt en rekke andre planer som skulle utarbeides i forrige valgperiode, 

både av større reguleringsplaner og tematiske kommunedelplaner og fag/temaplaner 

hjemlet utenfor plan- og bygningsloven. Av større reguleringsplaner, var spesielt 

områderegulering Øystrand- Garberg, og en større detaljregulering for Selbu sentrum 

(«sentrumsplanen»), og ellers var det temaplaner innen infrastruktur, både sosial som 

teknisk, samt noen tematiske kommunedelplaner. Reguleringsplanene ble utarbeidet og 

vedtatt, det var et blandet bilde for både fag/temaplaner og kommunedelplanene. 

Noen generelle lærdommer har uansett blitt tatt. Det var mange årsaker til at status ble at 

mange planer ble det aldri noe av (for ambisiøse planer, manglende plankapasitet, 

manglende forankring/prioritering, økonomiske og organisatoriske omstillingsprosesser i 

kommunen som organisasjon, …). Uansett årsaksforhold, så forsøker vi å gjøre noe 

annerledes denne gangen. Mål for denne planstrategien er å søke å tilpasse ambisjoner og 

tilgjengelige ressurser. Det er (i tråd med plan- og bygningsloven §1) mål om å unngå flere og 

mer omfattende planer enn nødvendig -å forenkle der det er mulig. Det har også vært et mål 

om å sikre politisk forankring i planarbeidet. 

Det er et mål å forsøke å skape en rød tråd i det kommunale planarbeidet fremover. Dette 

gjennom:

! Målstyring – logisk sammenheng mellom mål og tiltak

! Fokus på gjennomføring

! Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel vil bli hovedprioritet i perioden, og å 

bruke samfunnsdelen som styringsverktøy 

! Søke å koble sammen kommuneplanens handlingsdel og økonomidelen med de 

strategiske vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel

! Å «bake inn» fag/temaplaner og tematiske kommunedelplaner inn i 

kommuneplanens samfunnsdel der hvor det lar seg gjøre
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Lovgrunnlaget: Plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 introduserte §10 «Kommunal planstrategi» som et nytt 

kapittel og verktøy i kommunal planlegging. 

Bestemmelsen i §10-1 lyder:

«Kommunestyret skal minst en 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.»

Prosess med utarbeidelse av planstrategien

Forankring

Arbeidet med planstrategien ble startet i administrasjonen i forbindelse med rådmannens 

utvidede ledermøte 23.mai 2016.  I denne sammenheng ble det lagt fram en plan om å 

parallelt utarbeide et «Utfordringsdokument» som skulle benyttes som grunnlag i arbeidet 

med kommunal planstrategi, og senere når vi kommer i gang med revidering av 

kommuneplanens samfunnsdel (foreslått oppstart med planprogram og revidering av denne 

høsten 2016).  

I mai 2016 ble det sendt ut beskjed til sektorledere om å komme med innspill til prioriterte 

planoppgaver i inneværende valgperiode. I august ble det sendt ut påminnelse, samt å 

komme med innspill til Utfordringsdokumentet. Både planstrategien og 

Utfordringsdokumentet bygger på innspill som kom fra sektorene som følge av denne 

prosessen. Selbu kommune har ikke benyttet seg av utfordringsdokument før i planarbeid. 

Tanken bak å ha et utfordringsdokument er å ha et analysegrunnlag for arbeidet med den 

kommunale planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel. Tanken bak 

utfordringsdokumentet er også at det er et levende dokument som revideres årlig. 
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Utfordringsdokumentets utgangspunkt var utredninger i arbeidet i forbindelse med 

kommunereformen som pågikk våren 2016, og mye informasjon som kom inn (og fortsatt 

kommer inn) samfunnsprosjektet «Velkommen til Lykkelandet» som ble avholdt i Selbu 

våren 2016. 

I slutten av august ble det satt endelig frist for tilbakemeldinger fra sektorene på 

utfordringer og planprioriteringer, og dette ble fulgt opp administrativt med presentasjon av 

planstrategien for rådmannens ledermøte, og politisk med presentasjon for formannskapet 

(planutvalget). 

Planstrategien blir vedtatt lagt ut til høring av formannskapet i september med høringsfrist 

på 30 dager for nabokommuner og sektormyndigheter.

Endelig vedtak av planstrategien vil etter planen skje i november inneværende år.
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Kommunens plansystem

Figur 3: Figuren viser kommunens plansystem, og sammenhengen mellom planstrategi, 

kommune(del)planer, tema og sektor(fag)planer og kommunens økonomiplan. Kilde: 

Miljøverndepartementet (2011).



11

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel skal legge føringer for all kommunal aktivitet og fungerer 

derigjennom som et viktig beslutningsgrunnlag for sektorenes virksomhet, og er med på å 

sikre forutsigbarhet i planleggingen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør også 

inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ligge til grunn for sektorenes planer i kommunen. Den 

skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i 

kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private (PBL §11-

2).

Samfunnsdelen er delt i et langsiktig dokument, et strategisk dokument på 12 års horisont 

sånn som den rød sirkel i figur 2 på side 6 viser. Her inngår visjoner, formålet med 

kommuneplan, status for samfunnsutviklingen (demografi og befolkningsprognoser, 

bosetting og sysselsetting, levekår, kommuneøkonomi…), utfordringer og mål, 

satsningsområder og hovedmål og drøfting av utbyggingsstrategier.

Den andre delen av samfunnsdelen er en mer kortsiktig del som inneholder handlingsdel 

som består av et handlingsprogram og en økonomidel (årsbudsjett og økonomiplan).

Handlingsdelen er samfunnsdelens økonomirelevans. Handlingsdelen og økonomiplanen er 

kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. 

Handlingsdelen har et 4-årsperspektiv, og skal vise hva kommunen skal arbeide med i løpet 

hvert av de 4 neste budsjettårene. Handlingsdelen angir ressursfordeling og spesifiserer 

resultatmål og/eller tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene i 

kommuneplanen. Økonomiplanen er forankret i kommuneplan og inneholder overordnede 

målsetninger, årsbudsjett og periodisk økonomiplan. Planperspektivet for økonomiplanen er 

4 år, med en årlig rullering, som vist i figur 4 side 12 (Miljøverndepartementet 2012b).



12

Figur 4: Figuren illustrerer hvordan kommuneplanarbeidet også henger nært sammen med 

andre planprosesser, styringssystem og rapporteringsverktøy i kommunen. Figuren viser ett-

årshjulet som en del av handlingsdelen og 4-årshjulet som en del av kommuneplanprosessen.

Kilde: Miljøverndepartementet (2012b).

Arealdelen

PBL §11-5 omtaler kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er, i likhet med 

kommuneplanens samfunnsdel, en viktig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal 

vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig 

arealbruk. Kort sagt bestemmer kommuneplanens arealdel hvordan areal innen 

kommunegrensa kan disponeres ved fremtidig endring i arealbruk/vern.  Kommunens 

overordnede føringer for fysisk, kulturell, estetisk, sosial og økonomi utvikling vil også 

gjenspeiles i kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens 

arealdel bør gjenspeile verdier og mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. 

Plankartet og tilhørende planbestemmelser danner det juridiske dokumentet. Plankartet skal

i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer (PBL 

§11-5). 
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Områdereguleringer 

For større områder eller flere eiendommer kan kommunen velge å utarbeide en 

områderegulering. Dette kan være som supplement til, og i andre tilfeller i stedet for en 

geografisk kommunedelplan (omtalt nedenfor). For å lage områdereguleringer som 

innebærer vesentlige avvik og endringer fra vedtatt kommuneplan, stilles det krav om å 

utarbeide konsekvensutredning (KU) som del av planarbeidet.

Områdereguleringer er en kommunal plan fra starten, og i utgangspunktet kommunens 

oppgave å utarbeide (PBL 2008, §12-2). Områdereguleringer lages der hvor 

kommuneplanens arealdel krever det, eller hvor kommunen selv finner det hensiktsmessig å 

utarbeide en. Hensikten med områderegulering er å styrke de kommunale føringene i 

planleggingen, særlig i utbyggingsområder hvor det er viktig å klargjøre bestemmelser med 

tilhørende rekkefølger på sosial og teknisk infrastruktur. 

Områdereguleringer følges typisk opp med krav om ytterligere regulering av de enkelte deler 

av planområdet i form av mer detaljerte reguleringsplaner, også kalt detaljreguleringer.

Detaljreguleringer 

En detaljregulering er en planform for mindre områder og for gjennomføring av 

utbyggingsprosjekter (PBL 2008, §12-3). En detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og 

rammer satt i overordnede planer. Om planen avviker vesentlig fra krav satt i overordnede 

planer, kan det kreves utarbeidet konsekvensutredning.

Geografiske kommunedelplaner

En geografisk kommunedelplan (KDP) lages når det er behov for en mer finmasket 

oversiktsplan enn det kommuneplanen gir. En geografisk kommunedelplan (KDP) lages når 

det er behov for en mer finmasket oversiktsplan enn det kommuneplanen gir. En 

kommunedelplan kan være såpass detaljert at den kan gi bindende regler for utforming av 

bebyggelsen. Når det gjelder prosess, arealkategorier og virkning av planen, er 

kommunedelplanen nøyaktig samme redskap som kommuneplanens arealdel. Slik krever 

kommuneplanen alltid et planprogram og en konsekvensutredning (KU), noe som ikke 

nødvendigvis er tilfellet ved utarbeidelsen av reguleringsplaner. 

På neste side følger en figur som viser fordeler og ulemper ved bruk av områdereguleringer 

og kommunedelplaner, der kommunen kan velge mellom de to ulike plantypene.
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Figur 5: Tabellen viser oppsummert fordeler og ulemper ved bruk av kommune(del)plan og 

reguleringsplan. Eksempelvis ved en vurdering av utarbeidelse av en geografisk 

kommunedelplan (KDP) og områderegulering. Kilde: Hagerup (2015).
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Tematiske kommunedelplaner som følger prosesskrav satt i plan- og bygningsloven

Kommunedelplaner kan også være planer for utviklingen innen et tjenesteområde eller et 

fag/temaområde. En slik plan har ikke samme rettsvirkning som en geografisk 

kommunedelplan, men følger krav til prosess som er satt i plan-og bygningsloven.

Fag/Temaplaner og sektorvise fagplaner hjemlet utenfor plan- og bygningsloven

Temaplaner er planer for bestemte tjenester, temaer eller sektorer. Kommunen står fritt til å 

velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplan for, som planstrategien tar stilling til. 

Temaplaner skal bidra til utdypende analyser for kommunens tjenesteområder, hvilke 

utfordringer kommunen står ovenfor og hvilke valg som bør tas. Temaplanene skal fungere 

som forberedende dokumenter og prosesser til arbeidet med budsjett og handlingsprogram. 

Overordnede føringer for kommunal planlegging

Statlige krav til kommunale planer og incentivordninger

Statlige plankrav til kommunene styres etter 4 prinsipper i kronologisk rekkefølge (Asplan 

Viak, 2015):

1) Lov

2) Forskrift

3) Statlige planretningslinjer etter PBL §6-2

4) Forutsetning for økonomiske tilskudd til oppgaveløsning

Det siste punktet er ikke noe krav, men er en incentivordning til kommuner for å lage 

kommunedelplaner (trafikksikringsplan, plan for idrett, kultur og friluftsliv).

Under følger en oversikt utarbeidet av Asplan Viak (Asplan Viak, 2015) over hva kommunen 

må ha av planer, samt delplaner som utløser økonomiske tilskudd fra staten dersom de 

utarbeides.
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Figur 8: Denne figuren viser en oversikt over statlige krav om kommunale planer basert på en 

henvendelse som Asplan Viak gjorde ovenfor 10 departementer juni 2014. Som figuren viser er det 

ikke mange statlige krav til utarbeidelse av kommunale planer, hovedkravene er knyttet til den 

rullerende kommuneplanleggingen og økonomiplan etter kommuneloven. Kilde: (Asplan Viak 2015).

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging

I følge Plan- og bygningsloven skal planlegging bidra til å samordne statlige, regionale og 

kommunale oppgaver (PBL §1.1). For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert 

fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging (PBL § 6-1). De nasjonale forventningene skal peke på oppgaver og interesser 

som regjeringa mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i 

planlegging av den kommende perioden, for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal 

politikk. Forventningene skal legges til grunn for utarbeiding av planar i fylkene og 

kommunene.
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Med utgangspunkt i at de nasjonale føringene skal bidra til ei planlegging som fremmer 

bærekraftig utvikling, fokuserer de siste nasjonale forventningene som ble utgitt juni 2015

på følgende temaer:

! Gode og effektive planprosesser

! Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling

! Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Per dags dato finnes noen statlige planretningslinjer som skal legges til grunn for statlig, regional og 

kommunal planlegging. Brudd på disse prinsippene i planleggingen kan gi grunnlag for innsigelser og 

stoppe kommunale planprosesser. Disse planretningslinjene er:

! For samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging (2014)

! For å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)

! For klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)

! For differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)

! For vernede vassdrag (1994)

Regionale forventninger til kommunal planlegging 

Fylkeskommunen har flere roller som regional myndighet. På den ene siden skal 

Fylkeskommunen utarbeide regionale planer både etter krav og forventninger fra staten og 

ut fra behov som staten ser i fylkene, og videreformidle disse statlige kravene i regionalisert 

form ned til kommunene.  Konkrete eksempler på krav som staten setter til 

fylkeskommunene (og som fylkeskommunene videreformidler til kommunene på vegne av 

staten), er krav om regional plan for senterstruktur og kjøpesenteretableringer, regional plan 

for villrein, regional klimaplan, regional plan for vannforvaltning og regional plan for 

samordnet areal og transport.

Samtidig har fylkeskommunen også andre roller. Fylkeskommunen har veiledningsansvar 

etter plan- og bygningsloven ovenfor kommunene i planspørsmål, fylkeskommunen 

arrangerer og administrerer regionalt planforum, og fylkeskommunen har rolle som 

myndighet for å uttale seg på vegne av regionale interesser i kommunale arealplaner. 

Fylkeskommunen har som obligatorisk høringspart til kommunale arealplaner også 

innsigelsesrett, noe som betyr at planprosessen stopper opp dersom kommunen ikke i 

tilstrekkelig grad tar hensyn til regionale interesser i planarbeidet etter at planen sendes på 

høring.

Fylkestinget er regional planmyndighet etter plan- og bygningsloven og skal vedtak regional 

planstrategi og regionale planer. Regional planlegging omfatter all planlegging på tvers av 
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kommunegrenser, både regional plan og planbestemmelser etter PBL kapittel 8 og 

interkommunalt plansamarbeid etter PBL kapittel 9. 

Regional planstrategi 

Regional planstrategi er en obligatorisk plan på regionalt nivå etter Plan- og bygningsloven, 

og ble i likhet med kommunal planstrategi innført med Plan-og bygningsloven av 2008. 

Formålet med regional planstrategi er å legge til rette for et forpliktende samarbeid mellom 

berørte aktører med sikte på å avklare hvilke regionale planutfordringer som foreligger, og 

hvordan det skal arbeides for å løse disse.

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet utarbeide regional planstrategi én gang i 

hver valgperiode, og senest innen et år etter konstituering av fylkestinget. Regional 

planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og 

utviklingsmuligheter og ta stilling til oppgaver som skal prioriteres gjennom videre regional 

planlegging. 

Gjeldende regional planstrategi for trøndelagsfylkene (2016-2020) ble vedtatt i midten av 

juni 2016. Trøndelagsfylkene har siden tidlig 2000-tall hatt et tett samarbeid om 

fylkesplanlegging, med felles fylkesplaner for periodene 2005-2008 og 2009-2012. 

Samarbeidet etter dette ble ytterligere forsterket gjennom Regional planstrategi for 

Trøndelag 2012-2016. Denne bestod av en fellesdel, og en fylkesspesifikk del for hvert av 

fylkene. 

Sammenslåing av trøndelagsfylkene den 1.1.2018 vil skape en sterkere region med større 

bærekraft, livskraft og konkurransekraft. 

Fokuset i gjeldende regionale planstrategi ligger i å skape en region som er funksjonell og i 

balansert utvikling. Planstrategien ser både på fakta, muligheter og utfordringer for 

regionen. 

Planstrategien peker spesielt på sentralisering, en sentralisering som skjer særlig i aksen 

Trondheim – Stjørdal, og ved kystsamfunnene Hitra, Frøya og Vikna, 

befolkningsframskrivinger (prognosene tilsier noe lavere vekst i trøndelagsfylkene fram mot

2040 enn landsgjennomsnittet) og endringer i boligbehov (alle befolkningsgrupper søker mer 

sentralt og lettstelte boliger). Det forventes også en betydelig utvidelse av bo- og 

arbeidsregioner i landsdelen, både på grunn av høyere vilje til å flytte på seg, og at 

landsdelen har god bredbåndsdekning, noe som gir muligheter til å jobbe hjemmefra. Den 

regionale planstrategien påpeker også at areal- og transportplanlegging i regionen bør styres 

slik at den økte transportmengden som følger økt befolkningsvekst tas gjennom 

kollektivtrafikk og gang- og sykkel, ikke gjennom økt biltrafikk. Regional planstrategi 

fokuserer også på at samfunnsplanleggingen fremover styres av idealet om å gå mot et 

nullutslippssamfunn. Hvordan skal vi løse klimautfordringen? 
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Andre viktige fokusområder i regional planstrategi er å ha folkehelse i bunn av all 

samfunnsplanlegging, og å huske at Trøndelag har gode naturgitte forutsetninger for å være 

en matproduserende region.

De viktigste regionale planer for Selbu kommune sin del

Under følger en liste med de viktigste fylkesplaner med hensyn til det kommunale 

planarbeidet i Selbu kommune (ikke oppført i kronologisk rekkefølge):

-Regional transportplan

-Felles innspill til Nasjonal transportplan fra Midt-Norge

-Veistrategi for STFK

-Regional plan klima og energi

-Anleggsstrategi idrett og friluft

-Regional folkehelseplan

-Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder (interkommunalt samarbeid)

-Regional plan for forvaltning av kulturminner

-Strategi for arealbruk

-Regional plan for vannforvaltning

Figur 6: Figuren illustrerer hvordan overordnede føringer gitt fra stat og fylke inngår i 

kommuneplanleggingen. Kilde: Miljøverndepartementet (2012b).
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Interkommunalt samarbeid

Plan- og bygningslovens kapittel 9 tar for seg interkommunalt plansamarbeid, som også er 

en form for regionalt samarbeid. Interkommunal plan kan være et alternativ til rene 

regionale planer. Interkommunale planer er sjeldent juridisk bindende, bindingen skjer som 

regel gjennom kommuneplanens arealdel og bestemmelsene der. Bruk av interkommunal 

arealplan har den fordelen at det er nok å gjennomføre én planprosess med de kommunene 

som velger å inngå interkommunalt samarbeid. Interkommunalt plansamarbeid kan også 

brukes for å legge opp til samarbeid på tvers av kommunegrenser basert på 

tjenesteområder, eksempelvis for å løse infrastrukturoppgaver som vannforsyning, 

renovasjon og liknende. En ulempe ved interkommunalt plansamarbeid er derimot at det 

betinger at alle berørte kommuner blir enige om hvordan den aktuelle planoppgaven skal 

løses. Dersom det er viktige nasjonale eller regionale planleggingsprosjekter på tvers av 

kommunegrensene, kan staten tvinge gjennom interkommunalt samarbeid.

Folkehelse i planleggingen 

Kunnskapsgrunnlag

For å oppfylle Folkehelselovens § 6 skal kommunens oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer legges til grunn i kommunens planarbeid. Oversikten skal ifølge loven 

brukes som kunnskapskilde og faktagrunnlag for å vurdere årsakssammenhenger mellom 

egenskaper i samfunnet og folks sunnhet og helse. En analyse av utviklingstrekk og 

utfordringer knyttet til folkehelse innenfor hver sektor i Selbu kommune, angir 

fellesutfordringer med implikasjoner for samfunnsutviklingen. 

Etter Plan- og bygningsloven kapittel 11 skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner 

fastsette overordnede mål og strategier, som er egnet til å møte de folkehelseutfordringer 

kommunen står overfor. Ved å inkludere kunnskapen fra folkehelseoversikten i Selbu i 

grunnlaget for planstrategien, kan alle sektorer, samt kommunen som helhet sikre at alt 

planverk bidrar til å styrke folkehelsen på sikt og demme opp for en usunn utvikling i 

kommunen. Kommuneplanens samfunns- og arealdel kan da videre utformes med 

kunnskapsbaserte strategier og mål som bidrar til at folkehelsen holder seg god, og bedres. 

Folkehelse er et sektorovergripende tema, så utvikling i en sunn retning vil ikke kunne skje 

om ikke utfordringene inngår i utarbeidelsen av alt planverk i kommunen. Hver sektor og 

hver avdeling må derfor i sine planer legge vekt på den kjente kunnskapen om relevante 

folkehelseutfordringer, og styre påvirkningen av disse i riktig retning slik at alle bidrar til å 

løse utfordringene.
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Figur 7: Illustrasjon av interaksjonen mellom oversiktsarbeid og kommunens planverk. Kilde: 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Nord-Trøndelag Fylkeskommune (2016)

Strategi

I tillegg til at folkehelseoversikten inkluderes i grunnlaget for planstrategien, skisseres en 

strategi som kan sikre at kommunens folkehelsearbeid fra kunnskap til mål og videre til tiltak 

og handling, blir forankret i overordnet planverk. Det er viktig at folkehelseoversikten blir 

trukket fram som kunnskapsgrunnlag når kommunen skal utforme politisk forankrede 

hovedmål for folkehelsen. Slike hovedmål blir førende for utformingen av delmål og 

praktiske tiltak i de ulike virksomheter og driftsenheter, som alle bidrar i felles retning mot 

disse felles målene. Konkrete mål og tiltak bør bære preg av bred medvirkning. Både 

politikere, ledere, ansatte og brukere bør bidra, fra hvert sitt ståsted, til å foreslå gode og 

realistiske tiltak som støtter opp om felles mål:

! I prosessene rundt rulleringen av kommuneplanen må innholdet i 

oversiktsdokumentet tas i bruk. Vedtak skal angi en felles hovedretning med ett

eller noen få overordnede mål som kan styrke folkehelsen på sikt og demme opp 

for en usunn utvikling i kommunen 
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! Hver sektor og hver avdeling skal i sine planer legge vekt på den kjente 

kunnskapen om relevante folkehelseutfordringer, og styre påvirkningen av disse i 

riktig retning slik at alle bidrar til å løse utfordringene

! Politikerne skal i saksutredningen til enhver politisk sak etterspørre en faglig 

vurdering av påvirkningen den aktuelle saken vil utgjøre for folkehelsen. 

! Forpliktelsen til tiltak for folkehelsen skal høre hjemme i styringsdokumentene i 

kommunen

o Rådmannen med lederteam og stab skal årlig følge opp at alle driftsenheter 

utarbeider realistiske mål og tiltak i sin virksomhetsplan, som støtter felles 

overordnede mål for folkehelsen, samt evaluere disse 

o Hvert miljø skal, fra sitt ståsted og i samarbeid med sine brukere, finne 

konkrete tiltak som bidrar i riktig retning og evaluere disse

Styrke psykisk helse – et inkluderende samfunn

Ut fra kunnskapsgrunnlaget vet vi at det er vekst i andelen unge uføre i Selbu, samtidig som 

Selbu har en høyere andel unge uføre enn land og fylke. I tillegg ser vi at en økende andel av 

befolkningen i Selbu har psykiske symptomer og lidelser og at det er store kjønnsforskjeller i 

psykisk helse blant ungdom. Vi vet også at en høyere andel av befolkningen har muskel- og 

skjelettplager enn i landet og fylket for øvrig, og at det legemeldte sykefraværet er noe 

høyere enn gjennomsnittet (land og fylke). Muskel- og skjelettplager, samt psykiske lidelser 

er hovedårsakene til legemeldt sykefravær nasjonalt. Det er grunn til å tro at disse årsakene 

også gjenspeiles i uførestatistikken. Å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom blant 

annet å tilrettelegge for inkludering kan gjøres på alle nivå, av ansatte i alle sektorer, 

politikere og frivillige, og det vil gagne hele befolkningen. 

Fysisk aktivitet. 

I tillegg til utfordringene som er lagt til grunn for satsningsområde 1, ser vi at en økende 

andel av befolkningen i Selbu er diagnostisert med diabetes type 2, som kan ha 

sammenheng med en økende andel overvektige (tall for 17-åringer). Fysisk aktivitet fremmer 

både fysisk og psykisk helse ved å virke helsefremmende og forebyggende, samtidig som det 

kan begrense skadeomfang ved oppstått overvekt/fedme, diabetes type 2, hjerte-

karsykdom og psykiske lidelser. Tilrettelegging for fysisk aktivitet vil komme hele Selbus 

befolkning til gode og kan ivaretas av alle kommunens sektorer, politikere og frivilligheten.

Folkehelsa i Selbu 

Kunnskapsgrunnlaget «Oversikt over folkehelsa og påvirkningsfaktorer i Selbu kommune» fra 

2016 skal etter Folkehelselovens § 6 ligge til grunn for arbeidet med kommunens 

planstrategi. I folkehelseoversikten gis en tematisk inndeling av folkehelseutfordringer og 

helsefremmende faktorer i kommunen. Disse utviklingstrekkene og utfordringene er 

beskrevet under hvert tilhørende tema i planstrategien. Ut fra en samlet analyse av 
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kunnskapsgrunnlaget, erfaringer fra ansatte i ulike sektorer, aktuell forskning på 

skadeomfang, men også potensiale for forebygging og muligheter for en tverssektoriell 

innsats er det foretatt en prioritering av folkehelseutfordringene i kommunen. Siden disse 

prioriterte, strategiske satsningsområdene for folkehelsen i Selbu er sektorovergripende, vil 

planbehovene måtte dekkes av planene i de ulike sektorene. De strategiske 

satsningsområdene for folkehelsen i Selbu er (ikke kronologisk rekkefølge):

1. Unge uføre

2. Psykisk helse

3. Anerkjennelse av frivilligheten i folkehelsearbeidet

Planbehov

Planbehovet for folkehelsen i Selbu er at folkehelseaspektet skal inngå i alt planverk i 

kommunen, for å møte folkehelseutfordringene kommunen står ovenfor. Hver plan bør ha 

et punkt som beskriver planens innvirkning på folkehelsen, med utgangspunkt i de 

strategiske satsningsområdene. I planstrategien avdekkes det om de nåværende planene 

dekker folkehelseutfordringene i kommunen.
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Utviklingstrekk og utfordringer for Selbu kommune oppsummert

Befolkningsutvikling og alderssammensetning (demografi)

Prognoser fra SSB fra nå og fram mot år 2040 viser stabil vekst i innbyggertallet for 

kommunen, fra dagens 4132 innbyggere og til 4468 innbyggere i 2040. Den yrkesaktive 

delen av befolkningen (20-66 år) er ventet å stige med 84 personer i perioden. I kategorien 

80+ er det ventet en relativt sterk økning, fra dagens 263 personer til 419 fram mot år 2040. 

Dette vil skape en utfordring for kommunen knyttet til utforming av omsorgstjenester- og 

boliger. Gjeldende kommuneplan (samfunnsdelen) slår fast en målsetning om 1% årlig vekst 

i innbyggertallet. Veksten for 2015 var på 1,4%. All den tid det er negativt fødselsoverskudd i 

kommunen, synes veksten å være avhengig av å få til fortsatt netto innflytting. Se tabell i 

Utfordringsdokumentet som beskriver folkemengde etter grunnkrets i Selbu kommune fra år 

2000-2015.

Det er flere scenarier for tall for innvandring til Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer 

med lav- middel og høyalternativ for vekstanslag. Det er relativt stor forskjell på de ulike 

vekstalternativene, og det er mange indre og ytre faktorer som vil påvirke dette i årene som 

kommer. Med andre ord er det høy usikkerhet tilknyttet framskriving av innvandringen til 

Norge. Med indre faktorer menes faktorer som kommunen kan være med på å påvirke, og 

det er viktig at Selbu kommune gjør så godt vi kan for å legge til rette for at de som kommer 

flyttende til Selbu blir værende. 

I Utfordringsdokumentet har dette kapittelet underkapitler om likestilling, innvandring, 

flyttemønster og ut- og innpendling.

Av arbeidsstokken i Selbu er det ca. 66% som ikke pendler, mens det er 34% som pendler. Se 

tabell i kapittelet i utfordringsdokumentet. For likestillingen sin del, har Selbu en relativt lav 

andel kvinner i kommunestyret sammenliknet med nabokommunene. 

Selbu i regionen -  Værnesregionen og kommunereformen

Intensjonen med samarbeidet da det startet i 2003/2004 var å kunne bestå som egne 

kommuner, men å interkommunalt samarbeid innen en rekke tjenesteområder, blant annet 

innen barnevern, PPT, legevakt, NAV, lønn og regnskap, renovasjon, m.m. 

Tanken var at samarbeidet i Værnesregionen skulle gi innbyggerne 

! Bedre tjenester til innbyggerne til lavest mulig kostnad

! Robuste fagmiljøer, som skal gi kvalitet i tjenesteproduksjonen og trygghet i 

saksbehandlingen
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! Attraktive fagmiljøer for arbeidssøkende

! Sammensveiset region som møter framtiden

! Interkommunalt samarbeid i stedet for kommunesammenslåing

Informasjonsside om Værnesregionen finnes på www.varnesregionen.no

Kommunene i Værnesregionen mener at samarbeidet har vært vellykket, men at et videre 

og tettere samarbeid krever politisk oppslutning om dette. Den pågående debatten om 

kommunesammenslåinger har vist at det ikke blir en enkel øvelse å bevare og eventuelt 

videreutvikle samarbeidet i Værnesregionen, det krever full innsats både fra 

administrasjonene og politikerne i de ulike kommunene.

Våren 2016 utarbeidet administrasjonen i Selbu kommune rapporten «Administrativ 

utredning av 0-alternativet» (Selbu kommune, 2016b) på bestilling av kommunestyret i 

forbindelse med debatten rundt kommunesammenslåing. Utredningen drøftet tilgjengelig 

kunnskap for tre scenarier:

! 0-alternativet: Selbu kommune består som egen kommune med det 

interkommunale samarbeidet vi har i Værnesregionen

! Selbu kommune slår seg sammen med Stjørdal/Værnesregionen til en storkommune 

(en felles utredning forelå før utredningen av 0-alternativet)

! Selbu og Tydal slår seg sammen til en kommune

Per dags dato er det ikke politisk vilje for de to siste alternativene. Men selv om Selbu 

kommune vil bestå som egen kommune, kan det i fremtiden bli aktuelt med økt 

interkommunalt samarbeid på ulike områder gjennom Værnesregionen. Høsten 2016 skal 

samarbeidet i Værnesregionen evalueres. 

Utviklingstrekk ved næringslivet 

Blant styrker ved næringslivet i Selbu kommune, kan særlig ledige næringslokaler, lokalt 

næringsfond, tilgang på kompetanse i næringshager og et tett samarbeid med Selbu 

Næringsforum og Selbu Vekst (tidl. Selbu tomteselskap AS) nevnes.  Av hovedutfordringer på 

sikt som det bør jobbes målrettet mot, er det å skape en god folketallsutvikling, både i antall 

og sammensetning, å ha en eierstruktur som sikrer mye lokalt eierskap, og det å unngå 

handelslekkasje så langt det lar seg gjøre. Spesielle utfordringer for næringslivet er 

arbeidsgiveravgiften, å sikre god infrastruktur (vei, bredbånd, mobildekning og anstendig 

kollektivtransport), økt regionsamarbeid, tilgang på arbeidskapital i utviklingsarbeid og å 

beholde lokalt utdanningstilbud (spesielt Selbu Videregående Skole og Peder Morset 

Folkehøgskole). 

Våren 2016 ble det gjennomført en omfattende hytteundersøkelse med 400 respondenter. 

81% av respondentene svarte at de var svært eller meget tilfreds med å ha hytte i Selbu. 
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Andre funn fra hytteundersøkelsen er viktig å ta hensyn til i videre arbeid med å gjøre Selbu 

til en enda bedre hyttekommune, hovedfunnene er omtalt i utfordringsdokumentet. 

Samferdsel og infrastruktur 

Status på kommunale veier oppfattes som akseptable, selv om det er behov for 

oppgraderinger. Det er i Selbu kommune flere delstrekninger med fylkesveger, hvor 

oppgradering- og vedlikeholdsansvar deles mellom kommunen og fylkeskommunen (e-

veger), og det vil være en utfordring å sikre gode regionale planer som ivaretar disse vegene.

Selbu har en svært høy grad av vannforsyning sett i relasjon til sammenliknbare kommuner. 

Det foregår et kontinuerlig arbeid med å tilpasse vannforsyningen til den veksten og 

utviklingen som skjer i bygda.

På avløpssida er det store behov for oppgradering av rensestasjoner, og også etablering av 

nye renseanlegg på eldre avløpsløsninger i grendene. 

Det har foregått et omfattende arbeid med adressering av kommunen det siste året, og

dette arbeidet er nå i hovedsak sluttført for helårsboliger. Det gjenstår en del arbeid med 

adressering av fritidsbebyggelse.

Innenfor kommunaltekniske oppgaver er det utfordringer knyttet til rekrutteringer av 

bemanning og rekruttering av personell med utdanning/erfaring. Å prioritere tilgjengelige 

ressurser mellom forsvarlig daglig drift, deltakelse i prosjekter og oppfølging av pågående 

utbygging er krevende. 

Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur- og idrettslivet i Selbu har forandret seg de senere årene. Det er blitt vanskeligere å 

drive breddeidrett og kultur på frivillig basis, da det synes vanskeligere enn før å rekruttere 

til verv som baserer seg på frivillighet. Samtidig har idrettens samfunnsmessige betydning 

økt de senere tiårene. Dette er nasjonale trender, og ikke særegent for Selbu kommune.

For å løse slike utfordringer, krever det penger for å rekruttere ledere innen idrett og kultur 

som kan være ledere på heltid eller deltid. Dette krever at næringslivet kommer inn som 

sponsorer, i tillegg til at deltakeravgiftene til utøverne vil øke.

Kultur- og idrettslivet i Selbu kommune har uansett vært helt avhengig av, og vil fortsatt 

være avhengig av ildsjeler for å fungere. Uavhengig av diskusjon rundt økonomi og 

kommunesammenslåing, er det ildsjeler som legger ned mye og godt frivillig arbeid som 

utgjør forskjellen for Selbu, og det er ildsjelene her som evner å aktivisere og engasjere 

innbyggerne.

Selbu kulturskole er en viktig arena og bidrar til at det foregår mye godt arbeid på 

kulturfronten i Selbu.
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For å fortsatt kunne utvikle og beholde et godt kulturtilbud i Selbu er følgende 

hovedutfordringer viktig å møte:

- Pleie ildsjeler

- Samarbeid med boligutvikling og næringsutvikling

- Prioritere bruk av kommunens ressurser (mannskap og tilskuddsmidler) riktig

- Tilrettelegge for frivilligheten

- Finne gode driftsmodeller på anlegg

- Rasjonell lagsstruktur

Barn, unge og oppvekst 

I dag er det 4 barnehager i Selbu kommune, hvorav 3 av disse ligger i aksen Tømra til 

Øverbygda langs Fv705. Det er per dags dato full barnehagedekning og ledig kapasitet med 

hensyn til areal. Barnehagene i Selbu har kompetente ansatte, se tabell i 

Utfordringsdokumentet. 

Når det gjelder skole, så har Selbu 3 barneskoler, 1 ungdomsskole og Selbu kulturskole. I 

tillegg finnes Selbu videregående skole, som driftes i regi av Fylkeskommunen. I 

Utfordringsdokumentet vises tabell over prognoser for elevtall for grunnskolene i Selbu, og 

trenden viser urovekkende nedgang i årene som kommer dersom prognosene slår til. For å 

bøte på dette, trengs en stor mengde tilflytning til kommunen med familier som har barn i 

«riktig» alder. 

Det skal bygges ny ungdomsskole og det vil bli en utfordring å finne en finansieringsmodell 

som ikke fører til reduserte driftsbudsjett for skolene og dermed går ut over opplæringen til 

elevene.

Helse og omsorg 

De fleste brukere av helse- og omsorgstjenesten i dag er i alderskategorien 67 år og oppover. 

Tjenster ytes også til brukere under 67 år, både tilbud gitt til personer med nedsatt fysisk 

og/eller psykisk funksjonsevne. 

Befolkningsprognosene viser vekst i innbyggerantallet for Selbu i (ti)årene som kommer, 

med en særlig vekst i gruppen 80+. Kommunen må møte fremtidige utfordringer knyttet til 

den alderssammensetningen i befolkningen og stigende gjennomsnittsalder, og hvordan 

dette vil påvirke tilbudet innen helse og omsorgssektoren. 
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Kommunen må i fremtiden møte utfordringer med samhandlingsreformen og 

befolkningsendringer, hvor man kan regne med økt etterspørsel etter tjenester på området. 

I en situasjon med knappe ressurser og økt fokus på at egenhjelp der det er mulig, vil en økt 

satsing på hjemmebasert pleie og forebyggende tiltak være nødvending. I tillegg har det i de 

senere år vært mer fokus på velferdsteknologi som delløsning på det økte behovet for helse-

og omsorgstjenester som vil komme i årene fremover.

Økonomi

Selbu kommune har i 2014 og 2015 kommet ut med et positivt netto driftsresultat etter en 

4-årsperiode med negative resultater. Dette på tross av at kommunen har mistet vesentlige 

inntekter av konsesjonskraft, aksjeutbytte mm i størrelsesorden 14-18 millioner. Kommune 

har hatt et kraftig synkende netto driftsresultat (i prosent av netto driftsinntekter) i hele 

perioden fra 2006 fram til 2013. Etter snuoperasjonen i 2014 er netto driftsresultat igjen 

positivt. Disposisjonsfondet er i periodne tappet ned fra ca 29 mill i 2010 til under 2 mill i 

2013 pga dekning av driftsunderskuddene i samme periode. Fortsatt i 2016 er det en 

utfordring å stabilisere effektene av snuoperasjonen i 2014 både når det gjelder personell 

(vakanser) og redusert forbruk av varer og tjenester. Investeringsnivået steg markant i 2015 

og forventes også å være høyt i flere år fremover som følge av flere udekkede behov. Den 

langsiktige gjelden forventes også å øke i takt med dette. Kommunen ligger pr i dag på 

minimumsgrensen ift årlige avdrag på lån. 

Kommunens driftsutgifter øker med 3-4 % pr år, unntaket er året 2014 da driftsutgiftene ble 

redusert med 1,73 % som følge av snuoperasjonen som ble gjennomført etter det store 

driftsunderskuddet i 2013. Kommunens kjøp av tjenester fra Værnesregionen har økt med 

5,56 mill i perioden 2011-2015, hovedsakelig pga økning i tjenesteomfanget i samarbeidet.

Med hensyn til inntektsnivået så er dette usikkert som følge av omlegginger av 

inntektssystemet, samt synkende nette i fra kjøp og salg av konsesjonskraft. Inntektstapet 

2017 pga omlegging av inntektssystemet er beregnes til ca kr 2,5 mill. 

Øvrige utfordringer i organisasjonen

Diverse utredninger og undersøkelser gjennomført i forbindelse med kommunereformen, 

samt resultater i fra kommunebarometeret, gir en viss pekepinn på utfordringene ved 

kommuneorganisasjonen. Kommunen er relativt godt forspent med kompetent personell på 

de fleste områder, både gjennom Værnesregionsamarbeidet og i «eget hus», og scorer 

relativt bra på både kvalitative og kvantitative målinger. Utfordringen er at organisasjonen er 

sårbar innen enkeltområder med få medarbeidere og er avhengig av å beholde kompetente 

medarbeidere i nøkkelstillinger samt lykkes med å rekruttere nye ved avgang samt nye 

behov. Det er først og fremst en kapasitetsutfordring ved fravær eller stor saksmengde, men
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det kan også på sikt medføre en kompetanseutfordring pga det kan være krevende å 

rekruttere kompetente medarbeidere til enmanns-stillinger uten fagmiljø. Det forventes stor 

konkurranse om kompetent arbeidskraft i årene fremover og i tillegge til å lykkes med 

rekrutteringen vil kommunen også være avhengig av at det interkommunale samarbeidet i 

Værnesregionen består og videreutvikles for å hanskes med denne sårbarhetsutfordringen. 

Det er særlig spesialiststillinger innen helse og oppvekstområdet, ingeniører og planleggere 

innen samfunnsutviklingsområdet, samt lederstillinger generelt som er krevende mht 

rekruttering. Lederrekruttering er en utfordring, og det satses på lederutvikling. En ledelses-

og organisasjonsmessig utfordring er at det er stor forskjell på størrelsen på enhetene og 

hvor mange medarbeidere hver leder har ansvaret for. Den største enheten (institusjon, 

BRA.avd og nattpatrulje) har 71 faste ansatte + leder. Den minste har 1 ansatt + leder.   Ut 

fra dagens utdanningsvalg der færre velger yrkesrettet utdanning, samt forventet naturlig 

avgang, er det også en fare for at kommunen kan få problemer med å rekruttere for 

eksempel helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Kommunen har også hatt 

utfordringer med å rekruttere lærlinger de senere årene. 

De nevnte utfordringene fordrer at vi klarer å ha en offensiv, målrettet og strategisk 

rekrutterings- personal- og organisasjonspolitikk på både kort og lang sikt. Inkludert her er 

at det må jobbes videre med å redusere sykefraværet som var på 7,9 % i 2015 og øke andel 

ansatte som er i heltidsstillinger. 

De siste 3-4 årene har kommunen hatt en anstrengt driftsøkonomi og som følge av dette har 

organisasjonen vært gjennom flere krevende omstillingsprosesser i form av 

omorganiseringer, kostnadskutt og nedbemanninger. Fortsatt er det vakanser flere steder og 

det pågår omorganiseringer i deler av organisasjonen, samt økonomiplanarbeidet er preget 

av kostnadseffektiviseringstiltak. Til tross for tøffe tak synes organisasjonen totalt sett å ha 

taklet dette relativt bra. Økonomistyringen er god jevnt over i organisasjonen, det jobbes 

systematisk mht lederutvikling og betydningen av god ledelse, økonomien sakte men sikkert 

i ferd med å bedres, og omstillingsevnen synes å være tilfredsstillende. Det er likevel for 

tidlig å konkludere for sikkert om dette, og det vil høsten 2016 gjennomføres en 

medarbeiderundersøkelse for å få et mer oppdatert grunnlag og bedre oversikt over 

tilstanden til organisasjonen. Det er 5 år siden siste gang det ble gjennomført en tilsvarende 

undersøkelse. 
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Evaluering av gjeldende kommuneplan og kommunale reguleringsplaner

Revisjon av kommuneplanen

Samfunnsdelen

I gjeldende kommuneplan er ikke samfunnsdelen og arealdelen synkrone. Samfunnsdelen 

2005-2016 ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2005, og er på vei til å gå ut på dato, mens 

arealdelen nylig ble vedtatt i kommunestyret med korreksjoner. 

Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel er preget av visjoner, mål og strategier, men har 

mindre fokus på målepunkter og suksesskriterier. Dette er klare forbedringspotensialer i det 

kommende arbeidet med ny plan i forhold til å kunne fungere som et moderne strategisk 

styringsverktøy, slik intensjonen med samfunnsdelen er. 

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt med korrigeringer våren 2016. Planen ble 2.gangs 

behandlet i kommunestyret våren 2014, men grunnet innsigelser, ble det avholdt 

meklingsmøte høsten 2015, og plankart og bestemmelser ble justert våren 2016 i henhold til 

enighet fra meklingen. For to områder lyktes det ikke å komme til enighet mellom 

kommunen og reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen, og disse sendes til kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Det har ellers vært en lengre dialog 

mellom Selbu kommune og Statens Vegvesen etter kommunestyrets vedtak våren 2014 for å 

forsøke å løse innsigelsene Statens Vegvesen hadde. Dette gikk på områder i planen avsatt til 

«spredt boligbygging». Partene kom ikke i til enighet våren 2016, noe som betyr at 

områdene Statens Vegvesen la ned innsigelser til, foreløpig er tatt ut av kommuneplanens 

arealdel inntil endelig avgjørelse hos departementet.

Interkommunale arealplaner

Tidlig i prosessen av utarbeidelsen for gjeldende arealplan ble det avdekket behov for å se på 

arealressursene i fjellområdene, og bruk og vern av disse, og at dette måtte ses på i en større 

sammenheng over kommunegrensene. Dette gjelder spesielt i fjellområdene der det er 

reindrift. Behovet for interkommunale delplaner kan også være aktuelt i forbindelse med 

tema som for eksempel vindkraftutbygging 

Også fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har det vært ytret et ønske om at behovet for en 

felles kommunedelplan for reindriftsområdene i kommunene Selbu, Tydal, Holtålen og Røros 

vurderes. For Selbus vedkommende ville det vært svært naturlig at en slik plan også 

omfatter Stjørdal og Meråker kommuner, sør for Stjørdalselva. Per august 2016 er status for 

dette interkommunale samarbeidet at det ikke utarbeides kommunedelplan for de fire 
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kommunene, men at det utarbeides en felles sårbarhetsanalyse som bør legges til grunn 

som kunnskapsunderlag i fremtidig arealplanlegging.

Evaluering av kommunale reguleringsplaner

Områdereguleringer

Våren 2015 ble områderegulering for Øystrand- Garberg vedtatt. Planens hensikt er å 

tilrettelegge for videre detaljregulering av mindre utbyggingsetapper ved å sikre en helhetlig 

områdevis løsning, både med tanke på sosial og teknisk infrastruktur. Planen legger opp 

totalt 280 boenheter, fordelt på eneboliger, rekkehus/tomannsboliger og 

terrassehus/blokkbebyggelse.

Større detaljreguleringer

Ny sentrumsplan har vært under underarbeidelse de siste årene, og ble sendt på høring juni 

2016. Videre arbeid frem mot endelig vedtak av denne fortsetter utover høsten 2016.

Evaluering av tematiske kommunedelplaner

Disse kommunedelplanene ble gjennomført som planlagt i forrige periode:

-Handlingsplan fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling

Og disse ble ikke gjennomført:

-Næringsplan

-Trafikksikkerhetsplan

-Klima- og energiplan

Evaluering av fag/temaplaner

Disse fag/temaplanene ble gjennomført som planlagt i forrige periode:

-Beredskapsplan

-Beredskapsplan for helse og omsorg

Og disse ble ikke gjennomført:

-Helse og sosialplan

-Folkehelseplan

-Boligsosial plan

-Hovedplan veg

-Hovedplan vannforsyning

-Hovedplan veg

-Rus-/alkoholpolitisk handlingsplan
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Vurdering av planbehovet –forslag til prioriterte planoppgaver i valgperioden

Kommuneplanen

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen 2005-2016 ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2005, og er som tidligere 

nevnt på vei til å gå ut på dato. Planprogram foreslås utarbeidet høsten 2016, og arbeid med 

revidering startes primo 2017.

Arealdelen

Endelig vedtatt med korreksjoner etter meklingsmøte med sektormyndighetene høsten 

2015. Konklusjon er at det ikke foreslås revidering av kommuneplanens arealdel i denne 

omgang.

Interkommunale arealplaner

Det foreligger ingen planer om interkommunale arealplaner i inneværende valgperiode. Men 

i revideringen med kommuneplanens arealdel ble det avdekket et behov for å se 

arealressursene i fjellområdene og bruken av disse i en større sammenheng på tvers av 

kommunegrensene til nabokommuner. Dette gjaldt spesielt i fjellområdene der det er 

reindrift. Også fra Fylkesmannen har det vært ønske om et slikt interkommunalt samarbeid 

for reindriftsområdene i kommunene Selbu, Tydal, Holtålen og Røros. Det har nå i noen år 

vært arbeidet interkommunalt med problematikken, uten at det har eller vil lede til noen 

interkommunal arealplan i juridisk forstand. Men det er et pågående samarbeid mellom de 4 

nevnte kommunene for å utarbeide en sårbarhetsanalyse for reindrift på tvers av 

kommunegrensene. Idéen er at denne sårbarhetsanalysen kommunevis bør legges til grunn i 

fremtidig arealplanarbeid, selv om sårbarhetsanalysen ikke vil være juridisk bindende, noe 

en eventuell interkommunal arealplan ville vært.

Områdereguleringer

Det er behov for å utarbeide ny områderegulering av Vikaengene- Haverneset – Årsøya.

Dette fordi at området har viktige verdier innenfor idrett, kultur og friluftsliv.

Detaljreguleringer

Per dags dato er det ved siden av detaljregulering for Selbu sentrum ikke behov for at 

kommunen skal påta seg arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringer i inneværende 

valgperiode

Kommunedelplan – geografiske

Det legges ikke opp til å utarbeide noen geografiske kommunedelplaner i inneværende 

periode.
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Kommunedelplan - tematiske

Tematiske kommunedelplaner som tenkes utarbeidet i inneværende periode:

-Kommunedelplan Handlingsplan fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling 

(«anleggsplan»)

-Klima- og energiplan

-Trafikksikkerhetsplan

-Landbruksplan

Fag/temaplaner hjemlet utenfor PBL

Fag/temaplaner og sektorvise fagplaner som er hjemlet utenfor plan- og bygningsloven som 

tenktes utarbeidet i inneværende valgperiode:

-Boligsosial plan

-Den gode oppvekst

-Helse og omsorgsplan

-Hovedplan vann- og avløp

-Hovedplan vannforsyning

-Hovedplan veg

-Beredskapsplaner (årlig revidering)

-Alkoholpolitisk handlingsplan
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Nedenfor følger en oppsummeringsliste med andre planer (utenom kommuneplanen) som 

tenkes prioritert utarbeidet eller revidert i inneværende valgperiode. Med ny plan menes 

her enten at planen ikke har eksistert før, eller at det kjøres prosess med eksisterende plan 

som endrer strategier. Med revisjon menes her at handlingsdelen til eksisterende plan 

revideres, men at strategiene i eksisterende plan beholdes. Figur 8 på side 16 om statlige 

krav og økonomiske støtteordninger er også lagt til grunn for prioriteringslisten.

N =ny plan/ full rullering                               R= Revisjon. 

Plan: Periode: Vedtatt: 2016 2017 2018 2019 Kommentar

Kommunedelplan 

Handlingsplan fysisk 

aktivitet, idrett, 

friluftsliv og 

anleggsutvikling

2016-2020 N Ny plan vil 

komme i løpet 

av 2016/2017

Klima og energiplan N

Landbruksplan N Vedtas høsten 

2016

Trafikksikkerhetsplan R R

Boligsosial plan 2016-2020 R Revidering pågår

Den gode oppvekst R

Helse og omsorgsplan* N

Hovedplan avløp R R

Hovedplan 

vannforsyning

R R

Hovedplan veg R

Områderegulering 

Haverneset-

Vikaengene- Årsøya

N

Beredskapsplaner 2016-2020 R Beredskapsplan 

revideres årlig

Alkoholpolitisk 

handlingsplan

R

*Helse og omsorg: Nylig utarbeidet plan for helsemessig og sosial beredskap, lagt fram politisk 

08.02.16 og Demensplan for Selbu kommune (2015-2020), lagt fram politisk 07.06.16.
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