STRATEGISK
NÆRINGSPLAN
FOR SEL KOMMUNE
– EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

– Vi skaper!
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Dette er et sammendrag av Strategisk næringsplan for Sel k
 ommune.
Fullstendig finnes på www.sel.kommune.no

HVA ER EN STRATEGISK
N ÆRINGSPLAN?
Planen viser hvilke prioriteringer kommunen vil gjøre de neste årene i sin rolle
som tilrettelegger for næringslivet, næringsutvikling og arbeidsplasser. Planen er et
styringsverktøy og en r eferanse for å vurdere kommunens innsats og måloppnåelse.
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SELVÆR
Ikke alle som bor og virker i Sel kommune
har horn. Men, vi har værens mot,
optimisme og pågangsmot.
Egenskaper som vi har brukt i generasjoner
for å skape et godt næringsgrunnlag.

Foto: istock.com

I Sel kommune er det rom for å vokse,
tid til å lære, mulighet for å jobbe
og frihet til å leve. Vi skaper!
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Strategisk næringsplan
for Sel kommune 2018–2021
Sel Kommune skal være en næringsvennlig kommune. Vi skal satse på næringer
der vi tradisjonelt har stått sterkt. Vi skal utnytte våre natur- og kulturressurser
og vår strategiske beliggenhet. Næringer som har sterk vekst nasjonalt
og globalt, skal også være satsningsområder i Sel.

Klikk her for fullstendig næringsplan inkl. tiltaksplan for 2017–2018 med mål og delmål
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EN NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE
– HVA INNEBÆRER DET?
Sel kommune skal oppleves som en næringsvennlig kommune – en attraktiv og foretrukken
kommune for både eksisterende næringsliv, etablerere og investorer. Vi skal være en profesjonell
og offensiv vertskommune for offentlige virksomheter og arbeidsplasser.
Godt samspill og gode rammebetingelser
Politikere og ansatte i kommunen skal ha innsikt i og forståelse
for næringslivets behov. Kommunen skal ha faste møteplasser
og jevnlig kontakt med lokalt næringsliv. Henvendelser fra
næringslivet skal besvares raskt, med nødvendig tydelighet
og med fokus på muligheter, ikke begrensninger. Kommunale
tjenester skal organiseres og driftes rasjonelt, kostnadseffektivt og med nødvendig kompetanse. Kommunale gebyrer og
avgifter skal være konkurransedyktige sammenlignet med
nabokommunene og sammenlignbare kommuner. Det kommunale planverket og kommunale forskrifter skal være oppdaterte. Ved revideringer og utarbeidelse av nye planer skal
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Næringsarealer
innspill fra og interessene til næringslivet tillegges stor vekt.
Vi skal ha en kultur der vi heier fram innovasjon, risikovilje,
enkeltpersoner og suksessbedrifter.

Kommunalt kjøp av varer og tjenester
Vårt eget næringsliv skal gis gode rammebetingelser og forutsetninger for å delta i konkurransen om kommunens egne
innkjøp. Vi skal gi konkurransefortrinn til bedrifter som har
lærlinger og baserer sin virksomhet på egne, fast ansatte
medarbeidere. Vi skal etterspørre ordnede arbeidsforhold
og ansettelsesvilkår.

Sel kommune skal ha opparbeidede og byggeklare næringstomter.

Veier og infrastruktur
Kommunale veier, kommunal infrastruktur og digital infrastruktur skal utvikles og vedlikeholdes. Sel kommune skal drive
vedvarende påvirkningsarbeid for utbygging og vedlikehold av
fylkes- og riksveinettet og jernbanen inn mot og i kommunen.

Bærekraftig utvikling
Sel kommune skal stimulere til et næringsliv som tar samfunns
ansvar og driver bærekraftig.
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STATUS, FORUTSETNINGER OG MULIGHETER
I Sel er det per 31.12.16 tilsammen 2.980 arbeidsplasser fordelt på 2/3 i privat sektor og 1/3 i offentlig sektor.

Infrastruktur og kommunikasjon

Offentlig arbeidsplasser

Opplevelsesnæring

Sel kommune ligger sentralt mellom Østlandet, Midt-Norge
og Nord-Vestlandet og har kobling til viktig nasjonal og regional infrastruktur. Otta er et kommunikasjonsknutepunkt i
regionen med Otta stasjon og sammenkobling av E6 Oslo
– Trondheim og riksvei 15 Otta – Måløy med avgreininger
til Søre Sunnmøre. Hovedtyngden av arbeidsplassene og
tomtearealer for nyetableringer ligger tett ved Dovrebanen,
E6, Rv 15 og Fv 257.
Sel sin beliggenhet gjør oss til et naturlig lokaliseringsvalg for
virksomheter innen detaljhandel, lager, transport og distribusjon.
Vår sentrale plassering gir muligheter for økt verdiskapning
og sysselsetting i næringer som overnatting og servering,
verksted for personbil og tyngre kjøretøy, lager/logistikk og
transport og reiseliv/opplevelse.

Vi har flere statlige og fylkeskommunale virksomheter som hver
for seg og samlet er viktige arbeidsplasser i Sel og i regionen.
Vår beliggenhet og bredden i arbeidsmarkedet gir oss gode forutsetninger for flere, offentlige virksomheter og arbeidsplasser.

Opplevelsesnæringer er den raskest voksende næringa internasjonalt. Sel har etablerte og kompetente opplevelses- og
aktivitetsbedrifter. Høvringen og Mysusæter er de viktigste
innfallsportene til Rondane nasjonalpark med sterk økning i
besøket de siste årene. Elvene Gudbrandsdalslågen, Otta
og Sjoa har renommé som gode elver for innlandsfiske, og
sistnevnte er internasjonalt anerkjent som en av de beste og
mest attraktive elvene for elvesport. Heidal har status som
nasjonalt verdifullt kulturlandskap med nærhet til fjellområder
som Sjodalen, Valdresflya og Jotunheimen.

Industriell produksjon
Sel har flere, viktige og solide industribedrifter som leverer
kvalitetsprodukter både nasjonalt og internasjonalt.
Norsk og utenlandsk industri flytter nå produksjon til eller
tilbake til Norge. I Sel er det kultur for industriproduksjon med
stabil og kompetent arbeidskraft. Vi har derfor gode forutsetninger for etablering av industribedrifter.

Landbruk

Dagpendlere

Kommunen har en livskraftig landbruksnæring med muligheter for økt foredling og nye tilleggsnæringer.

Sel utmerker seg i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen med netto
innpendling fra samtlige kommuner.

Reiselivsnæring og deltidsinnbyggeren

Arbeidsgiveravgift
Kommunen har lav arbeidsgiveravgift – 6,4%.

Privat tjenesteyting
Nord-Gudbrandsdalen henter store mengder private tjenester utenfor regionen. Dette gir potensiale for vekst i virksomheter og arbeidsplasser innen privat tjenesteyting.

Kultur og idrett
Otta kultur- og næringspark har anlegg for større og kompakte idretts-, kultur- og næringsrelaterte arrangement.

Kombinasjonen av økende kjøpekraft, mer fritid, lavere reisekostnader og digitalisering fører til at opplevelsesnæringene og
fritidsmarkedet er i vekst. Stadig flere anskaffer fritidsbolig, ofte
bolig nr. 2 eller 3. Og flere bruker fritidsboligen flere døgn enn
tidligere. Sel har derfor et økende antall deltidsinnbyggere.
Sel har drøyt 2000 hytter. Det er en betydelig reserve av
hyttetomter i alle deler av kommunen. Dette gir muligheter for
bygge- og anleggsnæringa.

11

HVA VIL VI OG H VORDAN
SKAL VI FÅ DET TIL?
Infrastruktur og kommunikasjon
Kommunen skal sikre at det kommunale veinettet er tilpasset næringslivets behov og legge til
rette for gode parkeringsmuligheter, bruk av kollektivtransport og trygg ferdsel for gående og
syklende. Digital infrastruktur med nødvendig kapasitet skal være tilgjengelig i hele kommunen.
Vi skal arbeide for videre utbygging av E6 sør og nord for Otta. Otta stasjon må bygges ut med
bedre tilrettelegging for kombinasjonen buss-tog og privatbil-tog. Vi skal arbeide for at fylkesvei
51 Valdresflya blir en vinteråpen forbindelse og at riksvei 15 får nye tunneler på Strynefjellet.

•
•
•
•

Helsetjenester

Kommunen skal tilrettelegge for de eksisterende industribedriftene gjennom oppdatering
og utbygging av kommunal infrastruktur, digital infrastruktur med nødvendig kapasitet, bedre
framkommelighet på riksveiene og fylkesveiene og oppdaterte reguleringsplaner.
Vi skal ha ambisjoner om å være en foretrukken kandidat for lokalisering av ny industri. Vi
skal ha byggeklare næringstomter og prospekter for utbygging av næringseiendommer. Vi
skal drive vedvarende søk etter nyetableringer.

Sel kommune skal legge til rette for utvikling av en klynge av offentlige og private tilbydere av
tjenester innen helse, velvære og livsstil.

Otta by og regionsenter – varehandel,
tjenesteyting og transport/kommunikasjon
Sel kommune har en strategisk og langsiktig plan for utvikling av Otta som regionsenter og by.
Planen er konsentrert rundt to områder:
• Service og tilbud – Byens innhold
• Byens fysiske uttrykk og funksjonalitet – Stedsutviklingstiltak
Planen innebærer at:
• Otta skal bli mer synlig og eksponert mot Dovrebanen, E6 og Rv 15.
• Sentrum skal bindes bedre sammen øst – vest.
• En tydeligere funksjonsdeling mellom gatene, oppgradert trafikk- og informasjonsskilting
og en egen parkeringsstrategi skal gjøre det lettere for trafikantene å orientere seg inn mot
og i sentrum.
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Det åpnes for fortetting og økte byggehøyder.
Gateløpene og offentlige arealer skal oppgraderes.
Arealene til Otta Sag skal integreres i en sentrumsstruktur.
Otta kultur- og næringspark nord for sentrum skal knyttes tettere opp mot sentrum og oppgraderes både estetisk og funksjonelt.

Industriell produksjon

Reiselivsnæring
Vi legger til grunn at omsetning fra besøkende og fra deltidsinnbyggeren vil få økende betydning for næringslivet og for Sel kommune. Vi må derfor ta godt vare på de besøkende og de
fritids- og deltidsinnbyggerne vi allerede har. Vårt mål er at flere skal velge å kjøpe eller bygge
seg fritidsbolig i Sel.
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Opplevelsesnæring

Digitalisering

Kommunen ønsker en videreutvikling av opplevelses- og aktivitetsbedrifter i Sel. Vi skal drive
en planmessig utvikling av reiselivsrelatert infrastruktur, blant annet knyttet til de viktigste
destinasjonene Høvringen, Mysusæter, Otta og Heidal inkl. Sjoa elv. Sel kommune har en
tilskuddsordning for natur- og kulturbaserte arrangement med årlige tildelinger.

Sel kommune skal være fulldigitalisert innen 2020. Digitalisering skal legge til rette for verdi
skaping, innovasjon og økt produktivitet. Sel kommune skal være en attraktiv kandidat for
lokalisering av IKT-baserte bedrifter. Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere kartlegge
behov og tilby kompetanse innen digitalisering til lokalt næringsliv. Sel kommune skal være
en pådriver for godt utbygde bredbåndsløsninger i hele kommunen.

Togtilbudet
Vi skal følge opp de statlige planene for en oppgradering og utbygging av Otta stasjon og
Otta skysstasjon slik at Otta får en forsterket rolle som knutepunkt for persontransport nordsør og mellom Østlandet og Nord-Vestlandet.

Rekruttering og kompetanse

Privat tjenesteyting

Sel kommune skal fremme samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner og stimulere
gründeropplæring og innovasjon i skolen. Sel Kommune skal være en pådriver for et bredt fagog utdanningstilbud ved Nord-Gudbrandsdal vidaregående skule. Vi skal støtte kompetanse
hevende tiltak i lokalt næringsliv.

Vi skal utvikle en strategi for styrking og vekst i eksisterende virksomheter, og etablering av
ny virksomhet og nye arbeidsplasser.

Fra ord til handling

Offentlige arbeidsplasser
Vi skal styrke vår posisjon som vertskommune for nye regionale og statlige arbeidsplasser.

Næringsrettede tiltak skal synliggjøres og legges inn i kommunens planer og budsjetter.
Kommunen skal ha oppdaterte prospekt for ledige næringseiendommer og næringsareal i
Otta kultur- og næringspark, Bjølstadmo og på Sandbumoen og Dahlemoen.

Det grønne skiftet
Sel kommune skal sørge for gode rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig
naturressurs- og arealforvaltning og bidra til innovasjon og utvikling av forretningsmuligheter
gjennom våre egne innkjøp og investeringer. Våre naturressurser og tilgjengelig kompetanse
kan gi oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet.
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SAMARBEIDSPARTNERE
/ Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdalen / Nasjonalparkriket Reiseliv AS /
/ Otta handels- og næringsforening / Oppland fylkeskommune /
/ Innovasjon Norge Innlandet / Skåppå Kunnskapspark AS /

– Vi skaper!
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