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29.3.2017 



Rom for å vokse, tid til å lære, mulighet til å jobbe og 

frihet til å leve  

Vi skaper!  
• Samfunnsdelen: Kommunens øverste strategidokument 

• Eksisterende plan fra 2005: Rullering øverste prioritet i vedtatt 
planstrategi 2016-2019.  

• Kommunestyret: Vedtak om organisering og framdrift i 
planarbeidet 6.2.17 

• Hva har skjedd i de 12 årene vi har lagt bak oss siden 2005, og 
hva skal være målene for utvikling av Sel-samfunnet de neste 12 
årene? 

• Dette inviterer vi nå dere her i salen i oppstarten av – bred 
forankring og involvering 

 



Ulike roller og perspektiv –  

felles mål og strategier for ønsket utvikling av 

Selsamfunnet 

• Målgruppa i dag er sammensatt 

• Februar 2016: Kommunestyre og administrativ ledelse samlet – 
innovasjon tema 

• Skape noe sammen – samarbeidsdrevet innovasjon 

• Eksterne perspektiv på lokalsamfunnet vårt: 

• Oppvekst  og utdanning: Vårt bidrag i å «bygge» neste 
generasjon 

• Helse og omsorg: Hvordan møte demografiske utfordringer med 
desentralisering, kompetanse, innovasjon og frivillighet? 

•Klima, ungdomsengasjement og samferdsel: Klimaperspektivet 
som gjennomgående i alt planarbeid, ungdom og frivillighet, 
samferdsel – vei og bane 

• Kunne spedt på med mye mer. Det kommer – næring og 
arbeidsplasser 

 

 



Politikk, økonomi og teknologi 

Sel – en del av verden 2005-2017 

Bildekilder: AFP, www.globalis.no, www.bing.com/images 

http://www.globalis.no/


Sel – en kommune i Norge 

2005-2017 

Bildekilder: www.nav.no, www.sel.kommune.no, www.ssb.no, www.gd.no, www.vg.no   

http://www.nav.no/
http://www.sel.kommune.no/
http://www.ssb.no/
http://www.gd.no/
http://www.vg.no/


Utbygging og utvikling i Sel 2005-2017 

Bildekilder: www.sel.kommune.no, www.eidefoss.no, www.e6ringebu-otta.no   

http://www.sel.kommune.no/
http://www.eidefoss.no/
http://www.e6ringebu-otta.no/
http://www.e6ringebu-otta.no/
http://www.e6ringebu-otta.no/


Rom for å vokse, tid til å lære, frihet til å leve  

Vi har skapt i 2005-2017! 

Entusiasme 

Samhandling 

Likeverd 



Utfordring til kommunestyremedlemmene: 

 

 

1. Nevn ett fortrinn ved kommunen vår du mener må utheves i arbeidet med 
samfunnsplanen. Gi en kort begrunnelse. 

2. Sel kommune skal legge til rette for næringsutvikling og en positiv 
samfunnsutvikling. Nevn en enkeltsak eller ett enkeltområde du mener det 
er særlig viktig at vi har forsterket oppmerksomhet rundt de kommende 5 
– 10 årene. 

 



Slutten av dagen 

Oppgaver til gruppene: 

 

 Hva tar vi med oss fra dagen i dag? 

 Hvilke temaer fikk vi ikke fokusert i dag, men som er viktige i den 

videre prosessen når det gjelder mål og strategier for utvikling av 

Sel-samfunnet? 

 Hvilke arenaer har vi for medvirkning og innspill i den videre 

prosessen? 

Sende innspillene til solveig.rindholen@sel.kommune.no  

mailto:solveig.rindholen@sel.kommune.no


Veien videre – neste trekk 

Forankringsfase: 

• Status til formannskap arbeid med planprogram 2.5.17 

• Status til kommunestyret i arbeid med planprogram 6.6.17 

• Orientering til ulike råd, utvalg og andre samarbeidsarenaer om 
planprosessen april-juni  

Planprogramfase: 

• Formannskap 13.6.17: Planprogram sendes på høring. 
Kunngjøring oppstart planprosess 

• Juni – september 2017: Høring planprogram.  

• Formannskap/kommunestyret oktober 2017: Vedtak planprogram 

 

Mål om endelig sluttbehandling i kommunestyre juni 2018 

 

 

 

 

 


