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Innledning

Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettinger Selbu kommune som tjenesteprodusent 
og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene. 
Her legges grunnlag for en positiv utvikling i Selbu.

Samtlige mål i denne planen er med hensikt skrevet i nåtid; som en beskrivelse av situasjonen slik 
vi har en ambisjon om at Selbu kommune skal være.

Selbu kommune ligger i Trøndelag fylke
 
Innbyggere:  4096 (utg. av 1. kvartal 2018)
Areal:   1234,85 km2

Foto:  Bernt Kulseth
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Utvikling av Selbusamfunnet mot år 2030

En plass i Selbu der alle kan 
komme å se på dyr  
som vi kan ha i Norge.  
(Mathias, 10 år)

Selbu kommunes visjon

”Selbu - rosa i Trøndelag”.
Vi har ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. ”Selburosa” er en del av dette. ”Rosa” 
har et tydelig mønster som angir ulike retninger, på samme måte som livet byr på mange valg og 
muligheter. I Selbu er «rosa» kjent, det som er kjent er trygt, og det som er trygt er godt. Trygghet 
er en forutsetning for all utvikling, og er du trygg på deg selv og dine omgivelser, har du bedre 
muligheter til å fungere som en del av en større helhet, en større sammenheng. ”Rosa” er vakker, ei 
vi kan være stolt av. Vi legger til rette for at våre barn og unge skal vokse, trives og blomstre i  
bygda vår!

Verdier og etiske retningslinjer

I Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å  
legge til grunn disse verdier: Engasjement, positivitet, respekt, omtanke, åpenhet.



4    Kommuneplanens samfunnsdel

Status og utfordringer

Selbu er en kommune med flott natur. Sammen med nærhet til by, flyplass, E6 og jernbane gir 
dette en svært god tilgang til både opplevelser og et stort arbeidsmarked. Vi har en svært sentral 
beliggenhet i motsetning til mange bygder i Norge.
 
Kommu nen har et mangfoldig kulturtilbud, friluftsliv og fritidsaktiviteter. Frivillig sektor er 
aktiv og bidrar til ei levende og aktiv bygd. Kommunen har gode kommunale tjenester. Vi jobber 
kontinuerlig for å være rustet til og møte fremtiden. Selbu kommune skal benytte seg av de 
forsknings- og kompetansemiljøene som finnes. Vårt mål er å tilby innbyggerne tjenester med god 
kvalitet.
 
Utgangspunktet vårt er godt. Allikevel har også Selbu kommune utfordringer som må møtes med 
aktiv innsats. Det fødes for få barn i Norge, og Selbu merker også dette. Antallet barn i skolepliktig 
alder går ned, og gjennomsnittsalderen i befolkningen øker.
Antallet eldre vil øke mot år 2030, og vi må ruste oss for å takle dette på en god måte.
Fokus på barn og unges utfordringer innenfor psykisk helse og fedme/muskelplager i ung alder er 
viktig, slik at innsatsen kan settes inn tidlig.
 
Selbu er ei flott bygd hvor folk trives, og her er det godt å vokse opp. Vi har plass for flere - og vi har 
alle en jobb å gjøre for å få markedsført bygda slik at den er kjent, og er et naturlig førstevalg for de 
som ønsker seg det gode liv på landet. Her må vi sammen ta tak!

Målsetting i år 2030

Selbu er et attraktivt lokalsamfunn som er inkluderende og trygt, med bærekraftig vekst og  
utvikling.

Kommunens samfunnsutvikling har styrket lokalsamfunnet, bidratt til at kommunen fortsatt er vital 
og attraktiv, og lokalsamfunnet er godt rustet til å møte fremtiden. 
Selbu har fått flere innbyggere gjennom tilflytting, et solid næringsliv og mange tilreisende. 

Fram mot år 2030 har alle gjort sitt til at innbyggertallet har økt med 1% årlig. Vi har arbeidet 
målrettet for å tiltrekke oss barnefamilier og mennesker i etableringsfasen. Vi er en offensiv og 
framtidsrettet samfunnsutvikler som legger vekt på å ivareta og utvikle ressursene hos innbyggerne, 
uavhengig av funksjonsnivå og kjønn.   

Selbu har et godt omdømme og lokalsamfunnet er aktiv i markedsføringen av Selbu. Folk kjenner 
bygdas kvaliteter, og vet hva vi kan tilby som bokommune. Selbyggene framsnakker bygda si.
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Foto: Roger Melhus
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I Selbu er det godt å bo og trygt å leve

Mål Vi skal: 

1.1 - I Selbu kommune har innbyggerne 
god livskvalitet gjennom hele livet

• Legge til rett for mestring i alle livsfaser 
• Sikre trygg og sunn oppvekst 
• Stimulere til deltagelse i arbeids- og samfunnsliv 
• Fremme inkludering, likeverd og likestilling, og motvirke utenforskap 
• Legge til rette for fysisk aktivitet og et mangfoldig kulturliv for alle
• Ha et godt tverrsektorielt samarbeid for å møte fremtidens helse- og 

velferdsutfordringer

1.2 - Selbu er ei levende bygd der 
arealutvikling muliggjør vekst og ivare-
tar samtidig natur- og rekreasjons-
verdiene for kommende generasjoner

• Videreutvikle eksisterende senterområder
• Videreføre fortetting og videreutvikle senterstruktur for aksen  

Tømra - Mebonden 
• Ta vare på bomulighetene i grendene og åpne for spredt boligbygging
• Legge til rette/skape arenaer for aktivitet, handel, sosiale møteplasser 

og kulturopplevelser på tvers av alder og funksjonsevne
• Stimulere frivilligheten for å lykkes med inkludering
• Legge til rette for bærekraftig arealforvaltning der vekst ikke går på 

bekostning av viktige natur- og kulturverdier
• Arbeide for trygge veier for våre myke og harde trafikanter

1.3 - Selbu har et levende og åpent lokal-
demokrati

• Ha åpne beslutningsprosesser og dialog med innbyggerne 
• Ha medvirkning i planlegging og tjenesteutvikling 
• Skape samfunnsengasjement blant alle alders-, kjønns-  

og samfunnslag

1.4 - Selbu preges av folkehelsearbeid i 
alle virksomheter

• Jobbe helsefremmende og forebyggende for hele befolkningen 
• Arbeide for å gjøre barn og unge robuste gjennom mestring
• Ha en helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell  

utforming og et aldersvennlig samfunn 
• Bruke kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak 
• Tilrettelegge møteplasser for aktivitet og deltakelse 
• Samarbeide med frivillige, næringsliv og andre 
• Jobbe for å utligne sosiale forskjeller

1.5 - Selbu har en beredskap for å takle 
evt. kriser

• Jobbe aktivt for å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet  
gjennom et systematisk arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser 

• Bidra til at både offentlige og private bedrifter påser at de lovpålagte 
krav vi har i forbindelse med beredskap blir fulgt

Samfunnsutvikling - år 2030
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Det er attraktivt å drive, etablere og utvikle næringsliv i Selbu.
Verdiskaping gir grunnlaget for velferd, vekst og utvikling.

Selbu er i år 2030 en kommune med høy verdiskapingsevne og høy sysselsettingsgrad.  
Vi vet at velfungerende og mangfoldig lokalt næringsliv er viktig. 

Selbu har fokus på at sysselsetting gir god folkehelse.
 
Det er kjent at Selbu ligger sentralt til, og det er enkelt og attraktivt og pendle både inn og ut av 
kommunen.  Dette gir kommunen verdifulle ringvirkninger og øker næringsliv-  
og bostedsattraktiviteten. 

Vi videreutvikler det lokale og det regionale samarbeidet om næringsutvikling. Den lokale 
næringsutviklinga er viktig. Selbu har en geografisk nærhet til forskningsmiljøer i Trondheim. Dette 
kan Selbus næringsliv nyte godt av.

Mål Vi skal: 

2.1 - Selbu kommunes næringsliv har 
god innovasjonskraft, vekstevne og høy 
sysselsetting

• Gjøre en aktiv innsats for å inkludere flest mulig i arbeidslivet 
• Tilrettelegge for gründere, entreprenørskap og eksisterende næringsliv 
• Tilrettelegge arealer og infrastruktur
• 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
• Være aktivt med i prosjekter som bidrar til næringsutvikling i regionen
• Forvalte naturressurser bærekraftig med et særskilt fokus på langsiktig 

vern av arealer til matproduksjon

2.2 - Næringslivet i Selbu har godt ut-
bygd infrastruktur

• Påvirke myndigheter slik at vi har moderne infrastruktur tilpasset 
næringslivet og innbyggere i Selbu (veistandard, mobil- og nettilgang, 
kollektivtrafikk o.l.) 

Næring - år 2030

(Jon Ove, 6.klasse, 11 år)
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Jeg ønsker meg en lekepark i sentrum (Ronja, 3.klasse)

Hver eneste unge og voksen kan komme til denne plassen. Det er et dansesenter og svømming i Selbu! :) 3 til 75 år kan være 
med på dette! Du kan også leie en bursdagsfest! Artig for voksne og unger. Derfor heter den: Selbu dansekurs og svømming. 
(Signe, 11 år)
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Selbu har i år 2030 et mangfoldig aktivitetstilbud som er inkluderende, som engasjerer bredt og 
stimulerer til deltagelse. Vi tar også vare på de som vil nå et topp nasjonalt nivå innen sin aktivitet. 
Topp og bredde går hånd i hånd. 
Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet.

Kultur, friluftsliv og deltagelse i aktiviteter og arrangement bidrar positivt til innbyggernes  
livskvalitet og fremmer folkehelsen. 

Selbu er et levende lokalsamfunn med høy bostedsattraktivitet. I Selbu tar alle ansvar for å legge til 
rette for gode opplevelser i et trygt og stimulerende fellesskap der alle føler seg inkludert. 

Vår kulturarv tas vare på og formidles. Kunnskapen om våre tradisjoner videreføres og skaper 
identitet.

Selbu har mange ildsjeler som på hvert sitt område er en drivkraft i utviklingen av bygda.  
De er en svært viktig ressurs for Selbus fremtid. 

Vi tar alle et ansvar for å ta vare på og rekruttere ildsjeler i Selbu.

Kultur, frivillighet og friluftsliv - år 2030 

Mål Vi skal: 

3.1 - Selbu har et levende idretts- og 
kulturliv som bidrar til livskvalitet og 
tilhørighet  

• Fremme mangfold og legge til rette for at vi har et kulturtilbud  
tilpasset og tilgjengelig for alle, med gode møteplasser i det offentlige 
rom 

• Legge til rette for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, nærings-
liv og andre eksterne aktører 

• Legge til rette for aktivitet for mennesker i alle aldre med ulike forut-
setninger 

• Utvikle aktiviteter samt vedlikeholde og utvikle idrettsparker/-anlegg 
og tilrettelegge for mangfold ved et aktivt samarbeid mellom  
kommunen, næringslivet og frivillige lag- og organisasjoner. 

3.2 - Selbu tar vare lokal kulturarv • Arbeide for å fremme bygdas kulturarv 
• Tilrettelegge friområder knyttet til våre kulturminner

3.3 - Selbu er tilrettelagt for naturopple-
velser og rekreasjon for alle 

• Tilrettelegge nye friområder og forhindre gjengroing av eksisterende; 
f.eks. ved Nea og Selbusjøen

• Øke tilgjengeligheten til friluftsområder; stier m.m. ved å sørge for 
skilting, merking og informasjon 

• Etablere universelt utformede stier på utvalgte nærområder
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Infrastruktur omfatter veier, havner, vann- og avløpsnett og kraftforsyning, og også det digitale 
nettverket (bl.a. fiber). Digital kommunikasjon preger samfunnet og et godt nett er viktig.

Selbu har en fremtidsrettet og robust infrastruktur som fremmer samfunnsutvikling og verdiskaping, 
er miljøvennlig, klimatilpasset og som sikrer god beredskap/trafikksikkerhet.

Infrastruktur - år 2030

Mål Vi skal: 

4.1 - Selbu har en infrastruktur som er 
sikker, effektiv og miljøvennlig. 
 

• Arbeide for å ruste opp og vedlikeholde fylkesvegnettet
• Bidra til styrking av kollektivtilbudet
• Fortsette å bygge ut gang-, sykkelvei- og stinettet
• Vedlikeholde den kommunale veistandarden
• 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 
• Ha bærekraftige avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av 

miljøet

Selbu i fremtiden: jeg ønsker meg en dyrepark i sentrum. (Milla Linnea, 3.trinn)
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Innbyggerne i Selbu kommune tilbys kommunale helse- og omsorgstjenester av god og oppdatert 
kvalitet. Tjenestene er kunnskapsbaserte, effektive og riktig fordelt, og innbyggerne opplever god 
tilgjengelighet og informasjon i alle livsfaser. Tilbudet er koordinert og preget av godt tverrfaglig 
samarbeid.  

Mestring av sykdom og opplevelse av livskvalitet er et mål for helse- og omsorgstjenestene. Mestring 
og brukers ressurser er utgangspunktet for tjenesteutformingen, dette gjelder både forebyggende 
innsats og når funksjonstap har oppstått. 

Bruker medvirker i tjenesteutformingen, og samarbeid med frivillige, pårørende og brukerens 
nettverk utløser ressurser som er med på å skape gode løsninger. Flest mulig bor hjemme lengst 
mulig, og all tjenesteyting bygger opp under dette. 

Kommunen ønsker å være blant de beste i innovasjon og bruk av ny teknologi for å utvikle 
tjenestetilbudet. 

Helse - år 2030

Mål Vi skal: 

5.1 - 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

• Gi individuelt tilrettelagte tjenester, med bakgrunn i  
brukermedvirkning og personsentrert omsorg

• Ha god tilgjengelighet til tjenester for barn og ungdom. Benytte  
aktuelle kanaler for informasjon

• Arbeide forebyggende og med målrettet tidlig innsats, slik at behovet 
for andre tjenester kan utsettes, reduseres eller fjernes

• Samarbeide med pårørende og brukers nettverk i utformingen av 
tjenestene

• Rekruttere og utvikle kompetanse i tråd med tjenestenes behov,  
nye oppgaver og statlige føringer

• Arbeide aktivt med innovasjon, tjenesteutvikling og bruk av  
velferdsteknologi

• Videreutvikle samarbeidet med helseforetak og andre kommuner,  
for gode pasientforløp og godt tjenestetilbud  

• Videreutvikle samarbeidet med frivillige

5.2 - Selbu kommunes helse- og om-
sorgstjenester bygger på prinsippet om 
at alle brukere skal bo lengst mulig i eget 
hjem

• Gi informasjon og støtte til innbyggerne slik at de kan planlegge for 
egen alderdom gjennom tilpasset bolig og velferdsteknologiske  
løsninger som bygger opp under mestring og selvstendighet
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En god oppvekst handler om trygghet, tilhørighet og utviklingsmuligheter både i barnehage, skole 
og på fritida. 

Vi har gode oppvekstvilkår ved velfungerende barnehager og skoler, vi gir god støtte til familien,  
og det er et variert lag- og foreningsliv i Selbu.

Vi ser barn og unge i et helhetlig perspektiv. Barn og unge får møte voksne som skaper trygghet og 
som har et blikk for alle, og samtidig ser den enkelte. 

De voksne går foran som gode rollemodeller med tanke på formidling av kunnskap, holdninger og 
verdier. Her er samarbeid mellom barnehage/skole og foreldre viktig.

God psykisk og fysisk helse blant barn og unge skal legge grunnlag for at de skal takle hverdagen, og 
få et godt og meningsfylt liv.  

Oppvekst - år 2030

Mål Vi skal: 

6.1 - 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  

• Gi barn og unge medansvar og rett til å medvirke. Vi skal møte dem 
med tillit, respekt og krav, og gi dem utfordringer som fremmer  
danning og lærelyst

• Bidra til god fysisk helse, gjennom fysisk aktivitet i barnehage og skole, 
og gjennom et bredt fysisk aktivitetstilbud på fritida 

• Ha fokus på forebyggende arbeid mot bruk av rusmidler 
• Sikre gode arealer både innendørs og utendørs for barnehager og 

skoler til fremtidig drift
• Legge til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter for barn og unge, både 

innenfor idrett og kultur  
• Tilrettelegge for sosiale møteplasser for barn og unge
• Sikre gode læringsmiljøer som forebygger utenforskap og som bidrar 

til mangfold og integrering

Ny ungdomsskole (Matilda, 11 år)
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Musikkhus der vi kan spille instrumenter. (Peder, 2.klasse)
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Selbu kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig og fører en bærekraftig arealpolitikk der 
miljøbevisst adferd preger samfunnet.

Natur- og miljøverdiene i Selbu er av grunnleggende betydning for befolkningens helse- og  
livskvalitet og bygdas attraktivitet. 

Selbu fører en arealpolitikk som sikrer kommunens verdifulle matjord, natur- og miljøverdier.

Tilgang til naturen og mulighet for fysisk utfoldelse er av stor betydning for folkehelsen. Vi har rent 
drikkevann og ivaretar miljøet som er en forutsetning for både helse- og livskvalitet.

Selbus egne innbyggere og besøkende er bevisst på de store natur- og friluftskvalitetene vi har i  
bygda. 
 

Natur- og miljø - år 2030

Mål Vi skal: 

7.1 - Selbu har jord-, vann- og luft med 
god miljøkvalitet 
 

• Bidra til å redusere klimagassutslippene
• Tilpasse oss forventede klimaendringer
• Ha jord, vann og luft med god miljøkvalitet
• Bevare naturmangfoldet og verdifull natur

Jeg ønsker en lekepark i sentrum med ulike apparater. (Sofie, 3.klasse)
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De ansatte er kommuneorganisasjonens viktigste ressurs. 

I Selbu kommune har vi gjennom samspill fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til 
grunn disse verdiene: Engasjement - Positivitet - Respekt - Omtanke - Åpenhet

Kommuneorganisasjonen - år 2030

Mål Vi skal: 

8.1 - 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

8.2 - Selbu kommune er en foretrukket 
arbeidsgiver med kompetente ledere der 
vi legger vekt på å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere

• Arbeide for at arbeidsoppgavene skal være interessante og utviklende, 
og tilrettelegge for egenutvikling, medinnflytelse og karriereutvikling 

• Ha ansatte som bidrar til god markedsføring av organisasjonen
• Samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer i utvikling av 

tjenestene
• Sørge for at kommunens praksis er kunnskapsbasert

8.3 - Selbu kommune er en foregangs-
kommune innen likeverd, mangfold og 
inkludering

• Forvalte samfunnets midler i samsvar med kommunenes etiske 
retningslinjer

• Ha både politikere, ledere og ansatte som selv skal legge til rette for 
bred ansatte-,  innbygger- og brukermedvirkning

• Være åpne for rikt etnisk og kulturelt mangfold på våre  
arbeidsplasser

• Sørge for at Selbu kommune skal ha en aktiv brukermedvirkning i 
utvikling av sine tjenester

8.4 - Selbu kommune tilbyr konkurran-
sedyktige betingelser. Arbeidsplassene 
og arbeidsoppgavene oppleves som tryg-
ge, meningsfylte og helsefremmende

• Arbeide for at nye medarbeidere sikres en god introduksjon til 
arbeidsstedet og sine arbeidsoppgaver

• Så langt det er hensiktsmessig tilrettelegge ut fra  
medarbeidernes behov i ulike livsfaser og livssituasjoner

• Utvikle en heltidskultur der medarbeiderne ønsker og gis  
mulighet til å arbeide heltid. Dette vil gi økt kvalitet og bedre 
arbeidsmiljø, samtidig som det fremmer likestilling  

• Organisere tjenestene slik at de bygger opp om nærledelse med 
fokus på kvalitet, fagutvikling, helsefremmende tiltak mestring og 
arbeidsglede

8.5 - Selbu kommune er en drivkraft i 
utviklingen i regionen

• Delta i interkommunalt samarbeid om utvikling av effektive og 
brukervennlige tjenester

• Gjøre en innsats for å løse viktige regionale oppgaver

8.6 - Kommunens ressurser skal forval-
tes 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
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Norge kaster massevis av søppel nå! Så hvis vi gjør det, kan det hende Tydal starter, så hele Norge! Butikkene 
kaster masse fordi vi ikke kjøper alt i butikken, kanskje så vi bør minske det butikkene kjøper inn, så vi vet 
at det blir kjøpt, så da bør butikkene kjøpe mye mindre, da kan det hende det kastes mye mindre, kan vi ikke 
prøve det og se hvordan det går? (Erik, 11 år)

Layout og design på planen vil kunne bli redigert da Selbu kommune er i gang med utvikling av ny grafisk profil


