Selbu kommune

Næringsplan
for
Selbu

Lykkelandet i vekst!

Hvorfor næringsplan?
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Selbu kommunestyre 12.12.05. Kommunestyret
vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan i samarbeid mellom
kommunen og næringslivet.
Næringsplanen viser de satsingsområder som skal prioriteres de nærmeste årene. Planen forplikter
både i politiske prioriteringer og deltakelse fra næringslivet for å nå de strategiske mål i planen.
Planen avklarer også rollene mellom kommunen og næringslivet v/Selbu Næringsforum for de
tiltak som skal gjennomføres.
Handlingsprogrammet er et levende dokument som skal være gjenstand for jevnlige revideringer
ut fra endrede forutsetninger og rammebetingelser. Det er likevel viktig å holde fast på strategiske
målsettinger:
 Attraktiv kommune for bosetting og nyetablering – flere ungdommer
 Øke folketallet med 1 % pr. år
 Attraktive utbyggingsarealer
 Bedre samferdsel
 Mangfold i arbeidsplasser
 Utnytte potensialet i eksisterende bedrifter
 Reiselivs- og opplevelseskommune
 Verdiskaping i hyttebygging – min. 25 høystandard hytter årlig
 Utvikle kulturtilbudet – mer ”kommers”
 Mer utadrettet i all virksomhet
 Forene Selbu
Ansvar og resultatkrav for hvert tiltak i handlingsprogrammet må avklares etter vedtatt plan.
Selbu kommune og Selbu Næringsforum evaluerer handlingsprogrammet hvert år i samband med
en konferanse om næringsutvikling.
Folketallet i Selbu har vært stabilt over lang tid. Det er en tendens til negativ utvikling i
alderssammensetning. Mange ungdommer velger å jobbe og bo i Selbu, men det er en utfordring å
sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft i privat næringsliv og offentlig virksomhet.
Fylkesplanens vektlegger kreativitet, kompetanse og samhandling for å skape vekst og utvikling i
regionen. Selbu har en sentral beliggenhet med store naturressurser, et voksende og variert
næringsliv og et levende idretts-/kulturliv som bidrar til Kreative Trøndelag.
Videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet har høg prioritet, men det legges også til rette
for ny virksomhet. Utnytting av naturgrunnlaget ligger sentralt i planen. Mange arbeidsmål retter
seg mot ungdom og familier som vil etablere seg i Selbu. Handlingsprogrammet skal justeres
jevnlig i takt med endrede rammebetingelser og for å dekke nye behov som kommer.
Aksen Mebond – Tømra er pekt ut som det viktigste utbyggingsområde for boliger og
næringsvirksomhet. Områder innen denne aksen har god beliggenhet i forhold til andre sentra som
Stjørdal og Trondheim med nær tilknytning til flyplass, jernbane og kai. For å nå næringsplanens
målsettinger om vekst er behovet for oppgradering av RV 705 stort.

Vedtak i Kommunestyret - 11.02.08:
1. Arbeidsgruppas forslag til næringsplan, sist justert 19.12.07 vedtas med følgende endringer som
innarbeides i planen. I arbeidet med økonomiplan og årlige budsjetter må kommunen
fortløpende vurdere bevilgninger til tiltak som skal gjennomføres.
Tiltak 1, 1. prioritering, 1. setning endres til:
Det utarbeides kommunedelplaner for strekningen Mebond - Tømra – Fuglem
Tiltak 2, 1. prioritering siste setning endres til:
Kommunestyret skal regulere utbyggingstakten i bygda og prioritere mellom aktuelle
tomteområder
Tiltak 4 – nytt kulepunkt
Formalisere samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i skolene og kommunen slik at
kommunen får formidlet hvilken kompetase kommunen trenger til enhver tid
Tiltak 5
Tilrettelege plassen mellom kirka og museet til bilfri aktivitetspark (rekreasjon, konserter, teater
ets.) tas ut.
Nytt kulepunkt:
Øke tilgjengeligheten til og bruken av Vikaengene som rekreasjonsområde gjennom bedre
skilting, parkeringsmuligheter og sanitæranlegg
Tiltak 8 - 3, kulepunkt - infrastruktur
I alle nyregulerte hyttefelt bør det legges strøm, vann og avløp fram til hytteveggen i
anleggsperioden – utgår
Tiltak 10 – 2. prioritering oppgaver - nytt kulepunkt
Samarbeid med kirke og menighetsråd
Tiltak 11
6. prioritering , 2. kulepunkt
Kreve bioenergianlegg i forbindelse med nye boligfelt, tas ut og endres til, Bioenergianlegg
vurderes i arbeidet med klima- og energiplan.
Nytt kulepunkt
Motivere til mer økologisk matproduksjon
2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid bør fortsette for å sikre at handlingsprogrammet blir
et ”levende dokument”.
3. Det skal forhandles med Selbu Næringsforum om ny samarbeidsavtale hvor oppgaver innen
næringsutviklingsom i dag utføres av kommunen, overføres til Selbu Næringsforum. Utkast til
samarbeidsavtale legges fram for hovedutvalg bygdautvikling og drift, formannskap og
kommunestyre for godkjenning.
4. Sentrum bør gjøres mer barnevennlig. I området mellom banken, Bjørkhov, Rådhuset bør det
opparbeides lekeareal.
5. Arbeidet med revidering av arealplanen igangsettes.
6. Visjon for Selbu kommune opprettholdes som i dag. Selbu kommune bruker ”Selbu et
Lykkeland” som slagord.
7. Det må igangsettes et arbeid for å planlegge framtidig bruk av området rundt everketbussgarasjene
8. Det foretas en evaluering i løpet av valgperioden

Tiltak 1: Oversikt over utfordringer for å nå målene
Prioritering

Arbeidsmål / konkrete tiltak

Kostnad

Finansiering

?

Driftsbudsjett

Ansvar

Tid

2

Det utarbeides en kommunedelplaner for strekningen
Mebond – Tømra - Fuglem.
• Arealer for boliger, fritidsbebyggelse, næring og
friområder.
• Arealer til kulturformål
• Infrastruktur
• Konsekvensutredning
Økonomiske konsekvenser
• Erverv av næringsarealer, utbygging av infrastruktur

3

Nødvendig organisering og kompetanse for utvikling,
utbygging og markedsføring/salg

Selbu kommune og
Selbu Næringsforum

1. nov 2007

Rollefordeling kommune/næringsliv

Selbu kommune og
Selbu Næringsforum

1. nov 2007

Politisk og administrativ organisering i kommunen

Selbu kommune

1

4
5

Selbu kommune

Mars 2007 –
juni 2008

Selbu kommune

Tiltak 2: ”Utbyggingsselskap”

(Sees i sammenheng med tiltak 8)
Bakgrunn:
• Selbu Kommune har behov for tomteområder til næring og bolig. Dagens tempo i utbygging av bolig-, nærings- og hyttearealer i bygda er ikke tilstrekkelig for å nå
næringsplanens målsettinger om vekst.
• Selbu kommune bør flytte sin bistand fra å subsidiere tomter til å bistå grunneiere i prosessen fra ide til byggestart. Dette er en tjeneste som aktuelle grunneiere
antas å ville betale for, slik at kommunens kostnader ved fremtidig boligbygging burde bli lavere enn før og direkte og indirekte inntekter øke..
• Mange grunneiere ser seg ikke i stand til å utvikle aktuelle tomteområder og trenger hjelp til a) Hvordan bringe et tomteareal fra ide via godkjent reguleringsplan til et
område klart til byggestart. b) Finansiering av perioden fra oppstart til tomtesalg.
Målsetting:
Gi grunnlag for vekst og utvikling gjennom å etablere et ”utbyggingsselskap” for å bistå i utbygginga av boliger og hytter. Selbu kommune, næringsliv og grunneiere
skal samarbeide tettere for å få dette til.

Priorit
ering
1

Arbeidsmål / konkrete tiltak

Det etableres et utbyggingsselskap med eierskap i
næringslivet og kommunen. Selskapet organiseres som
et AS under Selbu Næringsforum med felles
administrativ ledelse for rasjonell drift
Kommunestyret skal regulere utbyggingstakten i bygda
og prioritere mellom aktuelle tomteområder.
• Selbu kommune øremerker midler til planlegging av
infrastruktur mm. Utbygger dekker disse kostnadene
• Utarbeide en enkel veileder for utbygginger.
• Selbu kommune har ansvaret for veiledning i
startfasen
• Selskapet skal være non-profitt basert.
• Selskapet skal være pådriver for utbygging/utvikling
av nye arealer til hytter og boliger, inkludert
utleieboliger, i Selbu.
• Utbygging av næringsarealer bør være Selbu
kommunes ansvar.
• Selskapet skal ikke være eiendomsbesitter
• Bidra med finansieringsløsninger mht strøm, vann og
avløp

Ide
ferdig utarbeidet
Fase 1: Reguleringsplan
Fase 2: Utviklingsfase
Behov: Faglig bistand
Behov: risikokapital

Ansvar: Selbu kommune

Ansvar: Utbyggingsselskap

Kostnad

Finansiering

Aksjekapital min 1 mill.

Næringsliv
RDA-midler
Selbu kommune

Ansvar

Selbu kommune og
Selbu Næringsforum

Selbu kommune
v/rådmannen

byggeklar
innflytting
Fase 3: Salg og realisering
Behov: Kompetanse på salg og
kontrakter

Ansvar: Grunneier

Tid

2007

Tiltak 3: Utvikling av ”Ungbo-tilbud”
(sees i sammenheng med tiltak 4)
Arbeidsmål / konkrete tiltak

Kostnad

1

Utarbeide en boligsosial handlingsplan

2

Erstatte noen kommunale boliger med leiligheter
(med min. 2 soverom)
• Kjøpe eller leie leiligheter

Ordinære
lønnskostnader
Liten kostnad for
kommunen.

Finansiering

Ansvar

Tid

Sektorsjef HS

2008

Sektorsjef BU

2008-2013

Priorit
ering

3

4

5

6

7

• Selge 5 kommunale
boliger.
• Husbankens
tilskuddsordninger

Samlet oversikt over ledige boliger i kommunen
• Link på kommunens hjemmeside til nettside med
oversikt over hybler, leiligheter og hus som er til salgs
eller leie i Selbu

Ordinære
lønnskostnader

Sektor BU i
samarbeid med IT og
sentraladministrasjon

2008

Bedre bussforbindelse mellom Selbu og Stjørdal
• Påvirke nettbuss
• Invitere til pendlermøte

Ingen spesielle
kostnader

Ordfører og Selbu
Næringsforum

Februar 2008

Påvirke utbyggere med tanke på utbygging av
leiligheter i alle kretser
• Noen tomter slås sammen slik at det er mulighet til å
bygge flere leiligheter sammen (to- eller
firemannnsboliger, rekkehus)
• Kommunens oppgave å legge eks. kommunale
tomtene til rette for private entreprenører
Markedsundersøkelse
• Til alle husstander i Selbu for å finne ut hvor ungdom
og andre ønsker å bosette seg

Ingen spesielle
kostnader

Selbu kommune

15 000,-

Selbu kommune og
Selbu videregående
skole

2008

Selbu kommune i
samarbeid med
frivillige lag og
organisasjoner.
Frivillighetssentralen?

2007
(Er i gang)

Oppfølging av innflyttere

Tiltak 4: Strategi for dialog med ungdom:
(Sees i sammenheng med tiltak 3)

Priorit
ering
1

2

3

4

Arbeidsmål / konkrete tiltak

Videreføre arbeidet med ungdomsrådet
• Link mellom ungdomsråd og elevråd ved Selbu
ungdomsskole og Selbu videregående skole
• Samarbeid mellom ungdomsråd og andre lag og
organisasjoner i kommunen. Årlig møte.
• Saksbehandlere må utfordres til å melde saker til
ungdomsrådet
• Lette kommunikasjonsstrategier mellom ungdom og
politikere. Fast kontaktperson i kommunen for
ungdom.
Arbeide videre med å få i gang en kommunal
fritidsklubb
• Forhandle med Sør-Trøndelag fylkeskommune om
lokaler ved Selbu videregående skole
• Fortsette arbeidet med midlertidig løsning på
Bellområdet
• Oppfordre ungdomslag/eiere av samfunnshus til å
åpne husene for barn og unge i kretsene
Representanter fra kommunen besøker Selbu
ungdomsskole, Selbu videregående skole og Peder
Morset folkehøgskole i begynnelsen av hvert
skoleår
• Informerer om kommunen og tilbud i kommunen
• Lage mappe med info til elever som kommer utenfra
ved Selbu videregående skole
• Lage link til kommunens hjemmeside på skolenes
hjemmeside.
”Flytte tilbake”- strategi
• Arrangere utflyttertreff. Invitere tidligere elver ved
Selbu ungdomsskole / Selbu videregående skole til
treff i Selbu
• Arrangere ungdomstreff i Trondheim for Selbuungdom som bor i Trondheim og omegn.
• Flere lærlingeplasser

Kostnad

Finansiering

Ansvar

Tid

• Ungdomsråd med
sekretær

Høst 20072008

• Rådmann
• Sekretær i
ungdomsrådet
• SLT-midler
• Fondsmidler
• Kommunens midler
for forebyggende
arbeid

Ordinære
lønnskostnader

2007
• Rådmann
• Fritidskonsulent
• Kulturkonsulent/
fritidskonsulent
Fritidskonsulent

Hver høst

IT, SUS, VGS, PMF

Ca kr 350 000,- pr
lærling for 2 år
• Kr 156 000,- pr. år pr.
lærling (inkl. sosiale
utg.)
• Evt. opplæring/vikar
for veileder

• Næringsfond
• 52 000,- pr lærling i
lærlinge-tilskudd fra
staten. Inn på
sektorenes budsjett

Ordfører,
næringskonsulent i
samarbeid med
Selbu Næringsforum
Og Selbu vg skole
Rådmann og
sektorsjefer

2008

5

Samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i skolene og
kommunen skal formaliseres slik at kommunen får
formidlet hvilken kompetanse kommunen trenger til
enhver tid.

Tiltak 5: Utvikle en samordnet reiselivsstrategi inkl jakt og fiske
(Sees i sammenheng med tiltak 2)

Målsetting: Øke verdiskapingen innen besøksnæringen gjennom å øke attraktiviteten for Selbu som reiselivsdestinasjon.

Priorit
ering
1

2

3

4

Arbeidsmål / konkrete tiltak

Forprosjekt reiseliv
Med bakgrunn i gruppas arbeid og det arbeid som er
gjort i SNF’s reiselivsklynge, gjennomføres en prosess
hvor de nødvendige tiltak og satsinger beskrives og
prioriteres.
Endelig tiltaksplan vil foreligge når denne prosessen er
ferdig.
Styrke Årsøya som arrangementsarena
• Årsøya skal utvikles til en ressurs som brukes til å
gjennomføre flere arrangementer i Selbu – med
helårsperspektiv – og skal salgsmessig, organisatorisk
og teknisk legges til rette for dette.
Trekkplaster for barnefamilier
• Avklare mulighetene for å skape et attraktivt tilbud for
barn i samarbeid med landbruksnæringen.
• Opprette prosjektgruppe, utfordre lokale aktører,
bearbeide aktuelle prospekt og konkludere med hva
som skal videreføres.
• Videreføring og evt. sammenkobling av prosjekter
• Øke tilgjengeligheten til og bruken av Vikaengene som
rekreasjonsområde gjennom bedre skilting,
parkeringsmuligheter og sanitæranlegg.
Synliggjøre og løfte kulturtilbud som reiselivsprod.
• Videreutvikle Selbu Bygdemuseum inkl
kvernstenshistoria og Selbu Strikkemuseum
• Vurdere en kommersiell utstilling/formidling i
tilknytning til museet eller sentrum
• Nasjonalparksenter avklares med de andre involverte
kommunene. Selbu bør stille seg i førersetet
• Gjøre enkelttilbudene mer synlig og tilgjengelig
• Utvikle samarbeidet og lage pakker

Kostnad

Finansiering

120 000

Selbu Næringsforum
(RDA-midler)

Ansvar

Selbu Næringsforum

Eierne/
Selbu Næringsforum

Selbu Næringsforum

Selbu kommune og
Selbu Næringsforum

Tid

Juni 2007 –
nov 2007

5
6
7

8

9

Utvikle Selbuvotten som profileringssymbol
• Selbuvotten er unik og bør benyttes mer som profil og
attraksjon i seg selv
Økt hyttebygging og økt bruk av hyttene
• Bedre rammebetingelser, økt tilrettelegging
• Sees i sammenheng med tiltak 2 og 8
Samarbeidsprosjekt om RV 705 som opplevelsesvei
• Nasjonal turistvei, attraksjoner, mat, kulturtilbud,
stoppesteder, kart/GPS, tilknytningspunkter, etc
• Kan organiseres som et eget utviklingsprosjekt
Styrke Selbu som reisemål for jakt, fiske og
friluftsliv
• Nea, nasjonalpark, Selbusjøen, jakttilbud, stille natur,
guiding
• Hiking and biking. Kart og informasjon
• Snøscooter/ATV som organisert aktivitetstilbud
• Rideturer, gårdsbesøk og utleie av setervoller
Oppdrettsanlegg for Neadalen i Selbu
• Påvirke TEV og andre beslutningstakere

Se Reiselivsplanen for utdypende kommentarer

Selbu kommune/
Selbu Næringsforum
Selbu Næringsforum
Selbu Næringsforum

Selbu Næringsforum

Selbu kommune/
politisk toppnivå

Tiltak 6: Mer utadrettet virksomhet
Prioritering
1

2
3

4

5

Arbeidsmål / konkrete tiltak
Den kommunal "poteten"
Kommunalt ansatt i hel stilling med følgende oppgaver:
• Skape begeistring/være den positive kontakten
internt/eksternt
• Sprudle i alle miljøer og gjødsle alle "Selburoser"
• Markedsføring av Selbu. Helhetstenking og felles
profil
• Filmer/PowerPoint-presentasjoner (messer, stands,
møter m.m.), brosjyrer, aviser, flygeblad, plakater,
bannere, ”rulle-info-plakater”
• ”Mobil Selbu-stand”. Profesjonelt opplegg med de
rette markedsførere
• Selbuambassadører (kultur – idrett)
• Bevisstgjøring av markedsførere/informanter – i alle
bedrifter
Se også tiltak 5
Høste erfaring fra andre prosjekter
• Formidling av tanker og ideer til Selbu kommune på
en begeistringsdag
IKT – Internett - "Portal" for Selbu kommune
• Felles Selbu-symbol (gjenkjennelighet) for alle
bedriftene. Enkel mal som alle kan bruke
• Selbu.com??
Nettverksbygging til FoU og kompetansemiljø,
Trondheimsmiljøet HiST, Sintef, NTNU etc.
• Representanter fra fagmiljøer inn i bedriftsstyrene i
Selbu
Informasjon/kontakter på rette nivå med Storting og
fylkeskommune

Kostnad

Finansiering

Ansvar

600.000

Prosjektmidler?

Kommunalt ansvar

30.000

Selbu kommune og
bedriftene ellers

50.000
Profesjonell hjelp

Selbu kommune

Se pkt. 1

(Den kommunale
"poteten")

Bedriftene,
Selbu kommune,
politisk nivå
Selbu kommune

Tid

6

7

Rekruttering av nødvendig kompetanse til Selbu
• Målrettet arbeid på området
• Hvordan få ungdommen til og tilbake til bygda?
• Selbu og bedriftene inn i studentmiljøene/utd.institusj.
skolene (ungd.skolen/videreg.skole/fagskoler)
• Tilrettelegging for lærlinger, turnuskandidater,
praksisplasser
• Tilby mulighet for skriving av student-/hovedoppgaver
i/med bedrifter
• Tilby mentorordninger.
Tilflytting - Botilbud
• Attraktive og sentrumsnære boliger/utleieboliger
• Fritidstilbud
• Infrastruktur
• Forretninger
• Kulturaktiviteter

Selbu kommune og
bedriftene ellers

Selbu kommune
Se arbeidsgruppe
under Tiltak 3

Tiltak 7: Videreutvikle entreprenørskap i skolen
MÅL: I Selbu vil vi at alle barn og unge, fra barnehage ut videregående skole, skal kunne bruke sine kreative evner slik at de kan se muligheter, både i seg selv og i
sine omgivelser, og gjøre noe med dem. Slik vil Selbygger kunne delta i å skape sin egen arbeidsplass og sin egen framtid.

Priorit Arbeidsmål / konkrete tiltak
ering
1

Kostnad

Opplysning om hva entrepenørskap er, med fokus på
hva som allerede er i gang.
• Elevbedrifter og entreprenørskap innarbeides i alle
barnehager og skoler i Selbu, inkl vg skole.
• Forum for entreprenørskap for kontaktpersoner

2

3

4

• En progresjonsplan lages. (knyttes sammen med plan
for barn og unges oppvekst i Selbu)
Mal for oppstart av elevbedrifter
• Mal er utarbeidet og den må brukes av alle som skal
arbeide med elevbedrifter, gjerne også
ungdomsbedrifter

0

Bedre kunnskap om arbeidslivet
• Elever og lærere mer ut i arbeidslivet og bedriftsledere
mer inn i skolen.
• ”Programfag til valg” tilpasses lokale forhold
• Utplassering i arbeidslivet kvalitetssikres mht
ansvarsforhold, avtaler, innhold og opplæring tilpasset
elevenes ståsted. (eget dokument)
• Bedriftsbesøk med tilpasset orientering allerede tidlig i
barneskolene og videre oppover i klassene
Messe / utstilling 2. eller 3. hvert år i Neadalen
• Alle elever i ungdomsskolen og vgs skal en gang ha
deltatt på ei slik messe.
Samarbeid med næringslivet
• Nytenkingsmesse med konkrete oppgaver?
Grundercamp.

Finansiering

Ansvar

Blilyst,
RDA-midler

Pedagogisk konsulent. Kontinuerlig
Ledermøte i
oppvekstetaten.
2007
Skolesjef, rektorer,
barnehagebestyrere
og inspektører.
En kontaktperson for
entr. på hver enhet.
Selbu Ungdomsskole
Selbu Ungdomsskole

Tid

Våren 2008

Skolesjef, rektorer og
inspektører i
samarbeid med
næringslivet og
kommunen som
arbeidsplass

50 000

Kommune/Blilyst 33 % Selbu kommune
S-Tr.lag fylke 33 %
Sør-Trøndelag
Næringslivet 33 %
fylkeskommune
Selbu Næringsforum

Første gang 2008

5

6

7

Orientering/informasjon
• om arbeidslivets muligheter og konkrete behov, et årlig
opplegg i ungdomsskolen (klasse 10?) (Programfag til
valg)

0

Næringslivet bør bruke skolene mer
• Bedrifter bør knytte relasjoner og gi skolene konkrete
oppgaver. (2-veis nytte)

0

Identitetsbygging i barneskoler og ungdomsskole
• Selbustrikking
• Gammeldans
• Kulturhistorie
• Videreutvikle samarbeid med bl a 4H

Selbu Næringsforum
og næringslivet

0

Selbu kommune og
Selbu Næringsforum

Årlig på høsten

Kontinuerlig

Skoler,
Årlig opplegg
Selbu Husflidslag
Selbu Gammeldanslag
Selbu Bygdemuseum

Tiltak 8: Samordnet hytteutbygging
Sees i sammenheng med tiltak 2 og 5

Priorit
ering
1

Arbeidsmål / konkrete tiltak

Prosjektleder innen hytteutbygging med følgende
oppgaver:
• Oppsøkende virksomhet. Finne områder som egner
seg, spesielt bygdanære områder.
• Samarbeidsprosjekter på tvers av eiendomsgrenser
skal prioriteres, slik at det kan legges ut hyttetomter
på de beste plassene og at de områdene som blir
friområder får betaling for det. Der samarbeid ikke er
mulig bør enkelt-grunneiere stille på lik linje med
samarbeidsprosjekt.
• Prosjektleder skal være behjelpelig i
reguleringsplanprosessen. Prosjektleder skal være et
bindeledd mellom grunneiere og kommune
• Kort saksbehandlingstid er viktig for utbyggerne.
• Vurdere dimensjonering av infrastruktur for eventuell
konvertering fra fritidsboliger til boliger
Infrastruktur
• Det må tilstrebes å legge nye høystandard hyttefelt
slik at eksisterende infrastruktur utnyttes.
• Kommunen bør forplikte Selbu Energiverk til å
engasjere seg mer i hytteutbygging. Strøm er en
vesentlig del av dagens infrastruktur.
• SEV må endre politikk og være med på utbygging selv
om ikke alle prosjekter er lønnsomme fra dag 1.
Minsteareal
• Et fast ufravikelig minsteareal bak hver hyttetomt må
utgå. Gjennom reguleringsplanarbeid må en sikre et
visst forhold mellom byggeareal og friareal. Dette bør
fremmes gjennom grunneiersamarbeid.
Omdisponering av areal
• Det bør åpnes for at areal som ikke egner seg til
dagens landbruksform må kunne omdisponeres til
hytte/ fritidseiendommer når landbruksplanen
revideres.

Kostnad

Se under tiltak 2.
”Utbyggingsselskap”

Finansiering

En slik
prosjektlederstilling
søkes finansiert
gjennom Innovasjon
Norge, Næringsfond,
Grunneierbetaling.

Ansvar

Selbu kommune v/
næringskontoret og
Selbu Næringsforum

Selbu kommune
Selbu Energiverk

Selbu kommune

Selbu kommune

Tid

Tiltak 9: Plan for oppgradering av RV 705 og RV 31 (Brekken – Røros) inkl. gang- og sykkelveger
Mål: Samordnet ressursinnsats for bedre veistandard og trafikksikkerhet på riksvei 705 Stjørdal – Røros. Plan inn i NTP 2010 – 2019
Arbeidsmål / konkrete tiltak

Kostnad

Finansiering

Ansvar

Tid

Samarbeid mellom Stjørdal, Selbu, Tydal og Røros
• Prioriterte tiltak inn i NTP’s handlingsplanperiode
2010 – 2014
• Andre tiltak inn i NTP’s langsiktige del
• Politisk påvirkning på alle plan
• Gang og sykkelvei fra Tømra til Øverbygda

1 000 000

Kommunene 300 000
Fylkeskomm 300 000
Næringslivet 150 000
Egeninnsats 250 000

Styringsgruppe med
ordførere og repr fra
fylkeskommuner,
Statens Vegvesen og
næringslivet.

1. nov 2007

Priorit
ering
1

Det engasjeres konsulentfirma for å:
• utarbeide rapport
• framskaffe kostnadsoverslag
• utrede finansieringsmodeller
• utrede nytte/kost-vurderinger
2

3

Politisk oppfølging
• Kommunalt
• Fylkeskommunen
• Staten
Skiltplan hele Selbu
• Vurdere hovedprinsipper i skiltingen
• Detaljplanlegge skiltingen

Ordførerne i de 4
kommunene

Kommunen,
næringslivet og
Statens Vegvesen

2008/2009

Våren 2008

Tiltak 10: Plan for å utvikle kulturtilbudene i Selbu
Sees i sammenheng med tiltak 5
Priorit
ering
1

Arbeidsmål / konkrete tiltak
Utarbeide en kulturplan for Selbu.
Innbefattet kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet.
• Kommersiell del av kulturlivet
• Generell del (frivillig del)

2

Oppgaver: bl.a å se på
• Lagsstrukturen i Selbu,
• Endring i bruk av samfunnshusa (spesialisering)
• Vurdere ombygging av 1 samfunnshus til kultursal
• Bruk av kulturmidler
• Nasjonalparksenter (lokalisering, finansiering)
Selbu Aktivitetskontor A/S
• Samlokalisering/-arbeid med turistkontor,
næringsforum, utmarksråd, bygde- og hytteservice,
næringskontor.
Oppgaver:
• Utvikling av gode produkt for salg. (base/”bank”)
• Salg og utvikling av nye arrangementsarenaer
eksempel: Årsøya, samfunnshus (spesialisering av
husa), skisenteret, Granby gård, Rolseth gård,
kirke/museum osv.
• Vertskapsroller
• Selbukonferansen
• Selbumartnan
• Lyd og lys
• Tilby kontorfasiliteter/dugnadsrom for frivillige lag og
org. i Selbu
• Kompetanseheving av lag og org.
• Overføre kommunale oppgaver, for eksempel sekr. til
Selbu musikkråd.
• Markedsføring
• Guidetjenester
• Samarbeid med kirke og menighetsråd

Kostnad

Finansiering

Ansvar

Tid

Kr.120 000
Innberegnet
møtegodtgjørelse for
frivillige lag/org. og kjøp
av konsulenttjenester.

Kommunen

Kommunen
(prosjektstilling)

Høst
2007/2008

Etablering: kr. 250 000

Etablering:
kommunale/eksterne
midler.

Kommunen,
frivillige lag og org.
Selbu Næringsforum

Start drift
1.halvår
2009
Start innsalg
høst 2008

Drift: kr. 700 000 pr. år
(1 ny helstilling)

Drift:
1. og 2.driftsår:
50 % kommunale
midler
50 % eksterne midler
3. driftsår:
40 % kommunale
midler
60 % eksterne
midler/egenfinans.
4.driftsår og videre:
30 % kommunale
midler.
70 % egenfinans.

Tiltak 11: Videreutvikle grønn sektor inkl. kulturlandskapet
Priorit
ering

1

2

3
4

5

6

7

Arbeidsmål / konkrete tiltak

Kostnad

Støtte opp om melkeproduksjon og
samarbeidsformer.
• Støtte til investeringer, bygging av fagmiljø og
synliggjøring av støtteordninger til utviklingstiltak
prioriteres i bruk av kommunalt næringsfond
Tømmeravvirkning minst på dagens nivå.
• Tømmeravvirkningen økes med min. 10 % i hele
planperioden.
• Fortsatt satsing på veibygging.
• Oppsøkende virksomhet.
• Skogkultur ekstra tilskudd fra næringsfondet.
Holde kulturlandskapet i hevd.
• Stimulere til beite i kulturlandskapet.
• Viktig med evaluering av brukte penger til tiltaket.
Lette tilgangen på investeringsmidler gjennom IN
• Høy generell kompetanse i kommunen,
”nøkkelperson” på landbruksavd.
• Spisskompetanse innhentes eksternt når nødvendig.
Kompetansebygging
• Påvirkning overfor fylkeskommunen om etablering av
ressurs som kan alle former for finansiering og støtte
• Viktig med nettverksbygging.
Fornybar energi. Bioenergi og mikrokraftverk.
• Utarbeide miljø- og energiplan for hele kommunen
• Bioenergianlegg vurderes i arbeidet med klima og
energiplan
• Motivere til bygging av mikrokraftverk.
Motivere til mer økologisk matproduksjon

200 000

50 000

Finansiering

Ansvar

Tid

Næringsfond
Selbu kommune

Selbu kommune
Landbruksorg.

0-4 år

Næringsfond
SMIL-midler
Eksterne midler

Selbu
kommune
Allskog AB

0-4 år

Selbu kommune

Selbu kommune

0-4 år

Eksterne midler

Selbu kommune

0-4 år

Kommune

Selbu kommune,
Landbruksorg.
Allskog

0-4 år

Selbu kommune
Bioenergigruppa

0-4 år

