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Kommunens 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
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(PBL 1985)
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På en konferanse ble følgende uttalelse fra en deltaker i Paralympics referert: ”Har du et
mål, kan du lage en plan. Har du en plan, kan du gå mot noe, istedenfor bare å gå”. Dette
er gode leveregler både i privat sammenheng og ikke minst i det offentlige, der vi
disponerer store verdier på vegne av samfunnet.
I gjeldende kommuneplan for perioden 2005 - 2016 har vi vedtatt satsingsområder med
mål og strategier. Målene i denne planen sammen med samfunnsutviklingen fram til i dag,
gir oss et grunnlag for å konkretisere kommunens planbehov til og med 2015. I tillegg må
vi selvsagt ta hensyn til nasjonale og regionale satsinger som legger føringer for det
handlingsrommet vi har.
Når jeg skal presentere Selbu kommune, velger jeg å si at vi er ”Norges mest sentrale
distriktskommune”. Vi er30 minutter fra flyplass, 30 minutter fra jernbane, 30 minutter fra
E6, 30 minutter fra havn og 1 time fra Norges tredje største by.
Dette gir oss et godt utgangspunkt for en positiv utvikling, men utfordringen er å ta
politiske valg som gjør at vi kan dra nytte av de fortrinn denne beliggenheten gir oss.
Vår visjon er ”Rosa i Trøndelag”. Rosa har et tydelig mønster som angir ulike retninger, på
samme måte som livet byr på mange valg og muligheter. Politisk må vi velge retning, og
de prioriteringer vi gjør på de ulike områdene, må til sammen bli et helhetlig
”rosemønster”. Derfor er det viktig å se alle planer i en sammenheng slik vi gjør i denne
planstrategien.
I Selbu er ”rosa” kjent, og for å utvikle framtida, må en kjenne fortida. Opplevelse,
spenning, læring og mestring er faktorer som betegner et godt lokalsamfunn, og som gir
barn og unge en følelse av tilhørighet. Tilhørighet skaper trygghet og en god plattform for
å få lyst til å etablere seg i heimbygda i voksen alder.
Alle kan bidra til å skape trygghet i lokalsamfunnet, og med selbyggenes vilje til
dugnadsinnsats for fellesskapet, og med gode planer, har vi et unikt utgangspunkt for å
lykkes.
I Selbu har vi mange muligheter, og med utgangspunkt i denne planstrategien skal vi
sammen jobbe for optimisme og befolkningsøkning i denne vakre bygda vår.

-

Inga Balstad, ordfører
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“Det viktigste er ikke å
legge en plan, men å
huske hvor man har
lagt den”
Storm P.
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Formalet med kommunal planstrategi
Planstrategien skal gjenspeile hvordan vi kan arbeide for å sikre vekst og
utvikling i Selbu kommune i tråd med målsettingene i kommuneplanen, samt
beslutte hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
kommunestyreperioden.

Planstrategi 2012-2015

Planstrategien er et politisk grunnlag for kommunens prioriteringer og for
kommunens samhandling med statlige, regionale og private aktører.
Planstrategien viser utredningsbehov og hvilke planoppgaver kommunestyret
prioriterer i perioden 2012 – 2015. Viktige utviklingsstrategier og tilgjengelige
ressurser ligger til grunn for prioriteringen.

Kommunens plansystem
Samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål
og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative
strategier for utviklingen i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og
virksomhet 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)

Arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens
arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i
verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og
overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.
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Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for
bruk og vern av arealer. (PBL § 11-5)

Lovgrunnlaget
: Plan- og
bygningsloven
§ 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.

Plansystemet i kommunen
Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer, og viktigst er kommunens økonomiplan.
Økonomiplanen er forankret i kommuneplan og inneholder overordnede målsettinger,
årsbudsjett og periodisk økonomiplan. Planperspektivet for økonomiplanen er 4 år, med en
årlig rullering.

Kommunal Planstrategi

Kommuneplan
Samfunnsdel

Kommuneplan
Arealdel
Handlingsdel
med

Kommunedelplaner - tema

Årsbudsjett

økonomiplan
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Fireårig rullering

Kommunedelplaner - areal

Tema og sektor(fag)planer

Årsmelding

Arbeids-

Regnskap

Program/

Tertial-

budsjett

rapporter

F IGUR 1. KOMMUNENS PLANSYSTEM

Temaplaner er planer for bestemte tjenester, temaer eller sektorer. Kommunen står fritt til å
velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplan for, ref. planstrategien. Temaplaner skal
bidra til utdypende analyser av tjenesteområdene, hvilke utfordringer kommunen står overfor
og hvilke valg som bør tas. Temaplanene skal fungere som forberedende dokumenter og
prosesser til arbeidet med budsjett og handlingsprogram.
Kommunedelplan kan være geografisk eller tematisk med prosesskrav tilsvarende
kommuneplan. Denne plantypen er brukt i flere sammenhenger i Selbu kommune. En bør
tilstrebe at den helhetlige kommuneplanen er så oppdatert at geografiske delplaner blir
overflødige. Også tematiske delplaner bør, dersom det er hensiktsmessig, prefereres
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integrert i helhetlig plan. Dette bidrar til å forenkle og sikre sammenhengen mellom
forskjellige planobjekter.
Arealdelen gir føringer for mer detaljerte områdeplaner og detaljplaner. Områdeplaner er
større reguleringsplaner som omfatter viktig infrastruktur. Områdeplaner er kommunens
ansvar. Detaljregulering gjøres i forbindelse med utbygging og kan fremmes som privat forslag
av utbygger, som et samarbeide mellom utbygger og kommune, eller som rent kommunalt
forslag.
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Årsplanen for hver enhet er kommunens operative styringsdokumenter utarbeidet på
grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drift og investeringsprosjekter. Årsplanenes
hovedoppgave er å iverksette handlingsprogrammets vedtatte målsetninger.
Administrasjonen legger fram regnskapsrapporter til formannskapet og de respektive
sektorutvalgene etter nærmere fastsatt plan, samt tertialrapporter til kommunestyret. Hvert
år legges det frem en årsmelding som er rådmannens kvittering i forhold til vedtatte mål og
vedtatte drifts- og investeringsbudsjett.

Evaluering av gjeldende kommuneplan
I gjeldende kommuneplan er ikke samfunns- og arealdel synkrone. Dette vil heller ikke være
tilfelle i kommende plangenerasjon, ettersom arealdelen nå er i ferd med å revideres, mens
samfunnsdelen ikke er påbegynt revisjon.
Gjeldende samfunnsdel er vedtatt 12.12.2005. Planen er preget av visjoner-, mål og
strategier, men har mindre fokus på målepunkter og suksesskriterier. Dette er klare
forbedringspunkter i forhold til å kunne fungere som et moderne strategisk styringsverktøy,
slik intensjonen med samfunnsdelen er.
Gjeldende arealdel vedtatt i 2005 er under revisjon. Det er siden denne ble utarbeidet, også
utarbeidet en areal-delplan for området Mebonden-Tømra (2010). Delplanen ivaretar de
vesentligste behov for nye bolig- og næringsarealer. Den pågående revisjonen av arealplanen
vil derfor konsentreres til et sterkere fokus på LNFR-områder og areal for videre utbygging av
fritidsboliger. Landbruksplanen som temaplan vil implementeres direkte i den nye arealdelen.
Arealdelen fra 2005 er etter hvert blitt gjenstand for mange dispensasjonssaker, og det er
åpenbart behov for en oppgradering av denne nå.

Overordnede føringer
6

Nasjonale forventninger
Bare ved god samhandling mellom kommune, region og statlige myndigheter, kan vi sikre
ønsket utvikling i våre områder. De nasjonale forventningene som Miljøverndepartementet
har gitt i medhold av § 6-1 i PBL bør legges til grunn i vårt utviklingsarbeid. Klima og energi,

tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur,
kulturmiljø og landskap og helse, miljø og oppvekstmiljø er områder der staten har
forventninger til vårt utviklingsarbeid. Relevante forventninger bør vektlegges i
kommuneplanstrategien. Forventningsdokumentet finnes her:
http://www.regjeringen.no/pages/16723462/T-1497.pdf.

Regional planstrategi

Målene i gjeldende ”Felles fylkesplan 2009-2012” foreslås videreført, og skal gi grunnlag for
senere samhandlingsprogrammer.
Det er utarbeidet flere felles regionale strategier i Trøndelag som vil bli videreført. I
kommende planperiode foreslås følgende felles planoppgaver prioritert:



Regional transportplan
Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag
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På regionalt nivå er felles planstrategi for begge Trøndelagsfylkene sendt på høring med
høringsfrist januar 2012. høringsdokumentet er 2-delt, der del 1 er utformet felles for hele
regionen, og del 2 tar for seg de spesifikke utfordringene som Sør-Trøndelag står overfor.
Felles planstrategi for Trøndelag vil vedtas sommeren 2012. I tillegg til felles planstrategi, er
det i begge fylkene utarbeidet fylkesvise strategier som vil følges opp med regionale planer på
enkelte områder. Høringsutkastet sier det ikke er aktuelt å følge opp med en felles regional
plan for Trøndelag, men at det er aktuelt å følge opp med samarbeid innenfor enkelte
områder.

Utover dette foreslås strategidokumenter/meldinger/utredninger prioritert, innen
internasjonal strategi, marin strategiplan, reiseliv, landbruk, kulturnæringer, olje- og gass, og
FOU-strategi prioritert.

Interkommunalt samarbeid
Selbu kommune er engasjert i samarbeidet mellom seks kommuner i Værnesregionen. Dette
omfatter Tydal, Selbu og Malvik i Sør-Trøndelag, og Stjørdal, Meråker og Frosta i NordTrøndelag fylke.
Værnesregionen som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003, etter at kommunenes rådmenn
så behovene og mulighetene for et samarbeid. 29. oktober 2003 undertegnet ordførerne i
fem av kommunene en intensjonsavtale med formål om å utvikle tettere samarbeid og
samhandling for å sikre et godt service- og tjenestetilbud. Frosta sluttet seg til avtalen i 2006,
og høsten 2006 vedtok de seks kommunestyrene vedtektene for regionsamarbeidet i
Værnesregionen
Samarbeidet i Værnesregionen skal gi:
• Bedre tjenester til innbyggerne til lavest mulig kostnad.
• Robuste fagmiljøer, som skal gi kvalitet i tjenesteproduksjonen og trygghet i
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saksbehandlingen.
• Attraktive fagmiljø for arbeidssøkende.
• Sammensveiset region som møter framtiden.
• Interkommunalt samarbeid i stedet for kommunesammenslåing.
Informasjon om felles tjenestetilbud i Værnesregionen finnes på http://www.varnesregion.no

Det er igangsatt felles planarbeid om vannforvaltningsplan (jf. Vanndirektivet) i Nea
vannregion. Vannregionen omfatter nedbørsfeltet til Nea og Selbusjøen, samt hele Malvik
kommune. Tiltak som foreslås her vil inngå i en regional plan for Trøndelag, i regi av SørTrøndelag Fylkeskommune.
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Utviklingstrekk og utfordringer
Befolkning
Selbu har plassert seg som forventet i statistikken som landkommune i mellomrommet
mellom regionsentra og utkant. Litt for langt fra kjernen i vekstområdet, i dette tilfellet aksen
Trondheim-Stjørdal, til å ta direkte del i veksten der, men samtidig nært nok til å unngå for
stor fraflytting. Befolkningsutviklingen siste 60 år viser en kraftig nedgang fra begynnelsen på
50-tallet og fram til midten av 70-åra. Deretter en kort periode med vekst før stabiliseringen i
midten av 80-åra. Denne utviklingen tilsvarer i stor grad hva sammenlignbare kommuner har
opplevd i samme periode.
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F IGUR 2: BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I SELBU , 1951 - 2012
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Gjeldende kommuneplan slår fast en målsetting om 1 % årlig vekst i folketallet.
Nettoutviklingen beskrevet i figur 3 de siste 10 år viser en svak økning i perioden fra 2001 til
2010. En vekst på ca. 1 % vises i siste år. Veksten ser ut til å være avhengig av netto
innflytting all den tid det vises negative fødselstall i hele perioden.
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Natur og miljø
Selbu har lang tradisjon som leverandør av naturbaserte råvarer. Produksjon av fornybar
energi i form av vannkraft kommer i tillegg til allerede bærekraftige produkter fra
naturgrunnlaget vårt.
Det er gjennomført kartlegging av biologisk mangfold i kommunen, men det er fortsatt
udekkede behov for kartlegging av tema som kulturminner, grunnforhold (marin leire), skredog rasfare. Selbu har en fungerende klima- og energiplan. Dette er imidlertid et område med
rask utvikling, og det framstår som aktuelt å revidere denne planen i inneværende periode.
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F IGUR 3: F ORHOLDET MELLOM FØDSELSOVERSKUDD OG NETTOINNFLYTTING SISTE 10 ÅR

Tjenesteyting
Helse og omsorg
De fleste brukerne av tjenesten er eldre, dvs. personer i aldersgruppen fra 67 år og oppover.
Det ytes også tjenester til personer under 67 år, i første rekke som følge av psykisk eller fysisk
utviklingshemming eller personer med behov knyttet til psykiatri og rus. Det er i denne
gruppen vi finner noen av de mest ressurskrevende brukerne.
Kommunen må møte utfordringer med samhandlingsreformen og befolkningsendringer der
folk erfaringsmessig vil etterspørre flere helse og omsorgstjenester en tidligere. I en situasjon
med knappe ressurser, vil en prioritering av hjemmebaserte tjenester og forebyggende tiltak
være nødvendig. Økningen i store sykdomsgrupper som for eksempel diabetes, KOLS,
demens, kreft, hjerte-/karsykdommer og rus/psykiatri, må imøtekommes med forebyggende
tiltak, slik at innbyggerne kan leve lenger i eget hjem med sin sykdom. Målet med
samhandlingsreformen er å forhindre innleggelse i sykehus ved å kunne ivareta nødvendig
observasjon, behandling og rehabilitering i kommunene.
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Folkehelse
Det er nylig (2011) utarbeidet en omfattende folkehelserapport for Selbu. Denne viser samlet
sett en god folkehelsetilstand. I denne rapporten pekes det på innsatsområder der spesielt
forebyggende arbeid er satt i fokus. Behovet for å omsette fakta og konklusjoner fra denne
rapporten i en strategisk plan for folkehelsearbeidet i kommunen vurderes.

Kultur og fritidstilbud
Kultur er blitt et stadig viktigere samfunnsområde. Tilgang på kultur gjør samfunnet rikere og
er avgjørende for folks livskvalitet og utvikling. Selbu er rik på kultur og tradisjoner, og
begrepet kulturnæring er dagligtale ettersom kultur oppfattes som en naturlig del av
kommunens nasjonalprodukt.

Planstrategi 2012-2015

Det må fortsatt arbeides for å tilrettelegge for sterk samhandling mellom kultur og næringsliv,
og på tvers av generasjoner.

Oppvekst
Det arbeides med en utredning om barnehagestrukturen i Selbu. Denne utredningen skal
være klar i løpet av høsten 2012.

Infrastruktur
Status og kvalitet på kommunale veier oppfattes som akseptabel, men med noe behov for
oppgraderinger. Det gjenstår en del arbeid med adressering av kommunen. Selbu har flere
strekninger med fylkesveger der oppgraderingsansvar deles mellom kommune og
fylkeskommune (e-veger), og det vil være en utfordring å bidra til gode regionale planer for
framdriften av vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter vedrørende disse.
Selbu har en svært høy grad av kommunal vannforsyning sett i relasjon til sammenlignbare
kommuner. Det arbeides kontinuerlig 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.
Innenfor kommunaltekniske oppgaver er det utfordringer i forhold til bemanning og
rekruttering av personell med erfaring/utdannelse. Å prioritere tilgjengelige ressurser mellom
forsvarlig daglig drift, deltakelse i prosjekter og oppfølging av pågående utbygging er
krevende.

Næringsutvikling
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Kommunens arbeid med næringsutvikling er organisert i et forpliktende samarbeid med Selbu
Næringsforum. Næringsplan for kommunen ble vedtatt i 2008. Inn- og utpendling til Selbu
kan indikere at regional strategi for næringsutviklingen vil være svært betydningsfull for
kommunen.

Organisasjon og økonomi
Det er igangsatt et utviklingsprosjekt i administrasjonen med tanke på å tilpasse
driftskostnadene til et nivå på linje med sammenlignbare kommuner. Driften skal forsøkes
effektivisert slik at tjenestetilbudet i Selbu Kommune skal kunne bli enda bedre. Prosjektet
ledes av økonomisjef.

Vurdering av planbehovet
Revisjon av kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Ideelt sett burde en revidert samfunnsdel
danne den politiske basisen for forslagene i arealdelen. Gjeldende samfunnsdel er vedtatt i
2005, og det vil være naturlig å starte arbeidet med revisjon av denne så snart som mulig.

Det er under arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel avdekket et behov for å se
arealressursene i fjellområdene- og bruken av disse, 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-Trøndelags side er det ytret ønske om at behovet for en felles
kommunedelplan for reindriftsområdene i kommunene Selbu, Tydal, Holtålen og Røros
vurderes. For Selbus vedkommende vil det være svært naturlig at en slik plan også omfatter
Stjørdal og Meråker kommuner, sør for Stjørdalselva.

Planstrategi 2012-2015

Interkommunale arealplaner

Områdereguleringer
Kommunedelplanen for Mebonden-Tømra (2010) har avsatt et nytt stort område for
boligbygging som strekker seg fra Øystrand ved Granby og sørover til Garberg. Dette området
er i arealplanen omtalt med rekkefølgebestemmelser som gjør det nødvendig å
områderegulere utbyggingsarealet for avklaring av infrastruktur og overordnet arealutnyttelse
før det kan igangsettes bygging. Det er allerede varslet oppstart av-, og igangsatt arbeid med
områderegulering av dette arealet.

Større detaljreguleringer
Ved endelig vedtak av Mebonden-Tømra planen ble et område som omfatter Selbu sentrum
valgt å unnta rettsvirkning etter megling. Gjeldende planstatus innenfor dette geografiske
arealet er reguleringsplaner fra 1992 og 2002. Utviklingen av Selbu sentrum er av stor
strategisk betydning for hele kommunen. Det anbefales derfor snarlig oppstart av en større
detaljregulering med formål å legge til rette for ønsket vekst i sentrumsområdet der hensynet
til samspill av offentlig tjenesteyting, næring og bolig blir ivaretatt.
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Detaljreguleringer
Reguleringsplaner fremmet av kommunen som egenforslag må
vurderes fortløpende innenfor strategiperioden.

Prosess

Av slike reguleringsbehov som er kjent allerede, er behov for
regulering av tomt til nytt renseanlegg i Innbygda. Dette arbeidet er
allerede varslet. Det er sannsynlig at det vil oppstå behov for revisjon
av eksisterende reguleringsplan i forbindelse med utviklingen av
Årsøya og Vikaengene.

Planstrategi 2012-2015

Forankring
Arbeidet med
planstrategien ble startet
i administrasjonen i
forbindelse med
rådmannens utvidede
ledermøte 9.desember
2011.

Tematiske planer og sektor-vise fagplaner
hjemlet utenfor plan- og bygningsloven

Det ble senere fulgt opp
med en orientering i
samband med
folkevalgtopplæring for
det nye kommunestyret
15.februar 2012

næring,

Kultur,

kommundelplan for idrett,
trafikksikkerhet,
energi og klima,
avløpsrammeplan
Folkehelseplan
Folkehelserapporten,
Helse og Sosialplan,
Boligsosial,
Ruspolitisk, helsemessig og sosial beredskap,
omsorgsplan,
smittevernplan,
demens
Barnehageplan
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læreplan/kunnskapsløftet

Forslag til prioritering av planoppgaver
Kommuneplanen
Samfunnsdel 2005 – 2016, vedtatt 12.12.2005:
Samfunnsdelen foreslås revidert i perioden. Planprogram utarbeides i 2012. Arbeidet
med revideringen startes primo 2013.
Arealdel:
Arbeidet med rullering av arealdelen er startet. Planforslag fremmes høsten 2012.
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Kommunedelplaner:
Det skal søkes etablert et samarbeide mellom de aktuelle kommunene om en
interkommunal areal-delplan for å avklare arealbruken i felles fjellområder der det er
reindrift.
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Andre planer som skal utarbeides eller rulleres i valgperioden
N=ny plan/full rullering
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Plan:

R=Revisjon
Periode:

Vedtatt:

2012

2013

Reguleringsplan Selbu
sentrum (detaljregulering)

N

N

Områderegulering
Øystrand –Garberg

N

Reguleringsplan Nytt
renseanlegg i Innbygda

N

Næringsplan for Selbu

-

Trafikksikkerhetsplan

2011-2015

09.05.2011

-

Handlingsplan fysisk
aktivitet, idrett, friluftsliv og
anleggsutvikling

2010-2014

13.09.2010

-

Klima og energiplan

2009-2012

22.06.2009

Barnehageplan

2009-2013

05.2010

Den gode oppvekst

2005-2008

R

R
R

R
N
N
N
R

Smittevernplan
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-

R

Folkehelseplan

Beredskapsplan for Helse
og omsorg

2015

N

17.12.2007

Helse og Sosialplan

-

2014

Beredskapsplan

R

Boligsosial plan

N

Hovedplan avløp

R

Hovedplan vannforsyning

R
N

Hovedplan vei
Rus-/alkoholpolitisk
handlingsplan

N
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