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FORORD

Sel kommunestyre har den 25.10.04  gjort vedtak om rullering av kommuneplanens skriftlige
del. I tilknytting til denne er det laget to vedlegg. Vedlegg nr 1 er et faktahefte med statistikk
og andre konkrete opplysninger om Sel kommune. Vedlegg nr 2 er det dokumentet du leser
nå.

Vedlegg nr 2 er en oppsummering av målene som finnes i kommuneplanen. Dette vedlegget
kan dermed oppdateres etter hvert som tiltakene settes i verk og målene nås. Vedlegget bør
også ligge som grunnlag for budsjettarbeidet i de årene planen gjelder.



VISJON OG HOVEDMÅL

Visjon

Hovedmål

Sel kommune skal være en så attraktiv kommune at folketallet opprettholdes og på sikt økes.
Innbyggerne skal oppleve at de får dekket sine behov i alle livsfaser.

Vi har som mål å ligge langt framme i Kommune-Norge i vår tilrettelegging, service og
tjenesteproduksjon. Graden av måloppnåelse skal dokumenteres gjennom ulike typer
evalueringer, undersøkelser og ved bruk av offentlig statistikk.

Sel kommune skal være en kommune der innbyggerne har gode levekår og opplever
tilhørighet.

 Sel kommune skal være et samfunn for alle der åpenhet og toleranse står sentralt.



HOVEDUTFORDRINGER

1. Videreutvikle Otta som by, kommune- og regionsenter

Mål - Næringsutvikling

Mål – Kommunal service og tjenesteyting

Tjenesteyting

Tekniske tjenester
Delmål
♦ Sel kommune har som mål å tilrettelegge en infrastruktur og yte tjenester som gir trygghet

for innbyggere og besøkende, samt bidra til opprettholdelse og utvikling av næringslivet i
kommunen.

♦ Sikre at alle som oppholder seg i kommunen samt næringsvirksomheter tilstrekkelig vann
av god kvalitet.

♦ Sel kommune skal vektlegge stabile tjenester og driftsikkerhet da dette gir trygghet.

♦ Miljøperspektivet skal stå sentralt.

♦ Tilknytte flest mulig privatpersoner og næringsvirksomheter kommunale eller andre
godkjente avløpsanlegg.

♦ Sel kommune vil gjennom Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap arbeide for en
avfallshåndtering som minimaliserer forurensingen, og i størst mulig grad omgjør avfall til
en ressurs.

Produksjon og bruk av energi
Delmål
♦ Gjennomføre tiltak for å redusere eget energiforbruk, vurdere og installere løsninger som

er fleksible med hensyn til bruk av energikilder, og som er energieffektive.

♦ Stimulere til utbygging av minikraftverk og satsing på alternative energikilder, blant
gjennom vårt eierskap i Eidefoss AS.

Sel kommune skal  sammen med næringslivet i Sel  utnytte de muligheter som finnes til å

skape sysselsetting innen alle næringsgrener. Sel kommune skal være en nærings- og

etableringsvennlig kommune, som legger til rette for og stimulerer til jobbskapning, og

dermed sikre bosetting i distriktet.

Riktig kvalitet, nødvendig informasjon, og god tilgjengelighet er viktige element i

servicebegrepet og skal være bærebjelker i kommunens forståelse av dette.



Helse- og sosialtjenester
Delmål
♦ Sel kommune vil sikre allsidige og kvalitativt gode helse- og sosialtjenester best mulig

tilpasset den enkeltes behov.

♦ Andelen av kommunens innbyggere som er avhengige av sosialhjelp skal ned.

♦ Gode tilbud, både kurativt og forebyggende, skal fremme uavhengighet, selvstendighet og
evne til å mestre eget liv. Et helhetlig menneskesyn skal sikre alle et kvalitativt godt
livsinnhold og et verdig liv.

♦ Forebygge utvikling av psykiske lidelser blant barn og unge og gi et faglig godt tilbud til
personer som trenger behandling, støttesamtaler og aktivitetstilbud.

♦ Utbygging og utvikling av desentraliserte helsetjenester skal prioriteres som et supplement
til sykehustjenestene, og bidra til trygghet for innbyggerne. Den faglige kvaliteten skal ha
samme nivå på DMS som sykehus.

♦ Utvikle et godt samarbeid med andre etater, og med en helhetlig tilnærming prioritere
både forebygging og individuelle kvalifiseringstiltak. Alle skal ut fra sine forutsetninger
hjelpes til et godt og verdig liv gjennom sosial trygghet og gode levekår.

♦ Barneverntjenesten skal arbeide for trygge og gode oppvekstvilkår, og for å sikre barn og
unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

♦ Sel kommune har som mål at den enkelte skal kunne oppleve trygghet og trivsel, samt ha
størst mulig selvbestemmelse i sin hverdag.

♦ Institusjonsplass skal først og fremst være for avlasting og pleie av særlig
omsorgstrengende.

Mål – Kommunetruktur og samarbeid

Sel kommune skal videreutvikle en effektiv og god tjenesteproduksjon og skape en god, men

rasjonell og effektiv administrasjon.

Sel kommune skal fortsatt være aktiv i interkommunalt og regionalt samarbeid



2. Positiv befolkningsutvikling

Mål - Næringsutvikling

Sel kommune skal  sammen med næringslivet i Sel  utnytte de muligheter som finnes til å

skape sysselsetting innen alle næringsgrener. Sel kommune skal være en nærings- og

etableringsvennlig kommune, som legger til rette for og stimulerer til jobbskapning, og

dermed sikre bosetting i distriktet.



Kommunen vil arbeide for å opprettholde og utvikle et godt barnehage- og

utdanningstilbud på alle nivå.

I skolene og barnehagene i Sel skal en legge forholdene til rette slik at alle kan oppleve

vekst og utvikling i et inkluderende og utviklende miljø.

3. Tilrettelegge for at Sel skal være en god kommune å bo i

Mål – Oppvekst i Sel

Barnehager

Delmål
♦ Sel kommune skal ha full barnehagedekning slik at alle som ønsker det, kan få et

barnehagtilbud.

♦ Kommunen skal ha et variert barnehagetilbud.

Skoler

Delmål
♦ Kommunen legger stor vekt på å opprettholde en god og tidsmessig grunnskole, der

skolens standard og utstyr er slik at den gir gode pedagogiske og miljømessige betingelser
for elevene og alle som arbeider i skolen.

♦ Sikre tilrettelagte tilbud til barn og unge med særskilte behov.

Mål – Bo og leve

Boligbygging/Tettstedsutvikling

Delmål
♦ Det skal legges til rette for et variert botilbud, for ulike livsfaser, boformer og økonomiske

forutsetninger.

Nye innbyggere i Sel

Delmål
♦ Sel kommune skal fremstå som et inkluderende og flerkulturelt samfunn, hvor alle kan

føle tilhørighet.

Innbyggerne skal oppleve god livskvalitet gjennom å få dekt ulike behov, uavhengig av

livsfase, individuelle forutsetninger, bosted og etnisk og sosial bakgrunn.



Tjenester knyttet til boliger og bomiljø

Delmål
♦ Det skal legges til rette for at ulike tjenester i større grad kan tilbys i egen bolig, og bidra

til å øke befolkningens livskvalitet.

Samferdsel/kommunikasjon

Delmål
♦ Transportmiddel som buss, tog og taxi skal være et reelt alternativ.

♦ Veiene skal være på et nivå som ivaretar næringslivet og befolkningens behov for
transport, og det skal være gode forhold for myke trafikkanter.

♦ Sel kommune skal ha et fremtidsrettet IT-tilbud.

Mål – Kultur og fritid

Mål – Kommunal service og tjenesteyting

Tjenesteyting

Tekniske tjenester
Delmål
♦ Sel kommune har som mål å tilrettelegge en infrastruktur og yte tjenester som gir trygghet

for innbyggere og besøkende, samt bidra til opprettholdelse og utvikling av næringslivet i
kommunen.

♦ Sikre at alle som oppholder seg i kommunen samt næringsvirksomheter tilstrekkelig vann
av god kvalitet.

♦ Sel kommune skal vektlegge stabile tjenester og driftsikkerhet da dette gir trygghet.

Sel kommune skal gi alle innbyggerne mulighet til å oppleve og delta aktivt i kultur- og

fritidsaktiviteter.

Kultur- og fritidstilbudene i kommunen skal utformes slik at de fremmer psykisk og fysisk

helse, identitet, trivsel og  personlig utvikling.

Kultur representerer en kraft og verdi som Sel kommune ønsker å sette i sammenheng med

andre viktige områder som reiseliv, næringsutvikling og skole.

Riktig kvalitet, nødvendig informasjon, og god tilgjengelighet er viktige element i

servicebegrepet og skal være bærebjelker i kommunens forståelse av dette.



♦ Miljøperspektivet skal stå sentralt.

♦ Tilknytte flest mulig privatpersoner og næringsvirksomheter kommunale eller andre
godkjente avløpsanlegg.

♦ Sel kommune vil gjennom Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap arbeide for en
avfallshåndtering som minimaliserer forurensingen, og i størst mulig grad omgjør avfall til
en ressurs.

Produksjon og bruk av energi
Delmål
♦ Gjennomføre tiltak for å redusere eget energiforbruk, vurdere og installere løsninger som

er fleksible med hensyn til bruk av energikilder, og som er energieffektive.

♦ Stimulere til utbygging av minikraftverk og satsing på alternative energikilder, blant
gjennom vårt eierskap i Eidefoss AS.

Helse- og sosialtjenester
Delmål
♦ Sel kommune vil sikre allsidige og kvalitativt gode helse- og sosialtjenester best mulig

tilpasset den enkeltes behov.

♦ Andelen av kommunens innbyggere som er avhengige av sosialhjelp skal ned.

♦ Gode tilbud, både kurativt og forebyggende, skal fremme uavhengighet, selvstendighet og
evne til å mestre eget liv. Et helhetlig menneskesyn skal sikre alle et kvalitativt godt
livsinnhold og et verdig liv.

♦ Forebygge utvikling av psykiske lidelser blant barn og unge og gi et faglig godt tilbud til
personer som trenger behandling, støttesamtaler og aktivitetstilbud.

♦ Utbygging og utvikling av desentraliserte helsetjenester skal prioriteres som et supplement
til sykehustjenestene, og bidra til trygghet for innbyggerne. Den faglige kvaliteten skal ha
samme nivå på DMS som sykehus.

♦ Utvikle et godt samarbeid med andre etater, og med en helhetlig tilnærming prioritere
både forebygging og individuelle kvalifiseringstiltak. Alle skal ut fra sine forutsetninger
hjelpes til et godt og verdig liv gjennom sosial trygghet og gode levekår.

♦ Barneverntjenesten skal arbeide for trygge og gode oppvekstvilkår, og for å sikre barn og
unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

♦ Sel kommune har som mål at den enkelte skal kunne oppleve trygghet og trivsel, samt ha
størst mulig selvbestemmelse i sin hverdag.

♦ Institusjonsplass skal først og fremst være for avlasting og pleie av særlig
omsorgstrengende.

♦ Utvikle en koordinerende instans med kartleggin/oppfølging for brukere av tverrfaglige
tjenestetilbud innen helse- og sosialtjenester.

♦ Satse på tiltak for yngre i aldersgruppa 18-25 år som faller utenfor ordinært skole-, arbeid-
og utdanningssystem



4. Opprettholde og videreutvikle gode levevilkår i kommunen

Mål – Bo og leve

Boligbygging/Tettstedsutvikling

Delmål
♦ Det skal legges til rette for et variert botilbud, for ulike livsfaser, boformer og økonomiske

forutsetninger.

Nye innbyggere i Sel

Delmål
♦ Sel kommune skal fremstå som et inkluderende og flerkulturelt samfunn, hvor alle kan

føle tilhørighet.

Tjenester knyttet til boliger og bomiljø

Delmål
♦ Det skal legges til rette for at ulike tjenester i større grad kan tilbys i egen bolig, og bidra

til å øke befolkningens livskvalitet.

Samferdsel/kommunikasjon

Delmål
♦ Transportmiddel som buss, tog og taxi skal være et reelt alternativ.

♦ Veiene skal være på et nivå som ivaretar næringslivet og befolkningens behov for
transport, og det skal være gode forhold for myke trafikkanter.

♦ Sel kommune skal ha et fremtidsrettet IT-tilbud.

Mål – Samfunnssikkerhet og beredskap

Innbyggerne skal oppleve god livskvalitet gjennom å få dekt ulike behov, uavhengig av

livsfase, individuelle forutsetninger, bosted og etnisk og sosial bakgrunn.

Sel kommune skal gjennom kartlegging avdekke uønskede hendelser eller kriser, og arbeide

for å redusere sannsynligheten for at slike hendelser og kriser oppstår, samtidig som

konsekvensene av hendelsene skal reduseres.



Mål – Kultur og fritid

Sel kommune skal gi alle innbyggerne mulighet til å oppleve og delta aktivt i kultur- og

fritidsaktiviteter.

Kultur- og fritidstilbudene i kommunen skal utformes slik at de fremmer psykisk og fysisk

helse, identitet, trivsel og  personlig utvikling.

Kultur representerer en kraft og verdi som Sel kommune ønsker å sette i sammenheng med

andre viktige områder som reiseliv, næringsutvikling og skole.



Sel kommune skal drive en forvaltning av fjellområda våre, som i skjæringspunktet mellom

bruk og vern, tar vare på sårbar natur og dyrearter, der særlig ansvaret for villreinen er

viktig. Samtidig må vi gi næringsvirksomhet knytta til fjell og utmark gode

rammebetingelser og utviklingsmuligheter.

5. Ivaretakelse av miljøet

Mål - Fjell- og utmarksareal

Nasjonalparksatsing/vern

Delmål
♦ Sel kommune skal bidra til en forvaltning som sikrer en bærekraftig villreinstamme i

Rondane på dagens nivå, og som sikrer leveområdene og et fortsatt vekselbruk av
beiteområdene.

♦ Sikre en mest mulig lokal forvaltning av fjell- og utmarksressursene, i statsalmenningen
gjennom fjellstyret.

♦ Det skal legges vekt på å opprettholde et løypenett som sikrer turistnæringa gode
rammebetingelser.

♦ Jobbe for en skånsom tilrettelegging i innfallsporten til Rondane nasjonalpark.

♦ Sel kommune skal bli et hovedreisemål for dem som søker natur- og kulturbaserte
opplevelser og aktiviteter.

Hyttebygging

Delmål
♦ Sel kommune skal være restriktiv til hyttebygging i influensområdet til nasjonalparken.

♦ Legge vekt på å fortette de eksisterende hytteområdene, og være restriktiv ved åpning av
nye områder.

Kulturlandskap og sæterbruk.

Delmål
♦ Sel kommune skal arbeide for å bevare særegne sæterstuler, og for å hindre gjengroing i

kulturlandskapet.

♦ Kulturlandskap og bygningsmiljø skal utvikles på en forsvarlig måte og forankres i lokale
tradisjoner.

Vilt og fisk

Delmål
♦ Sel kommune skal ha en bærekraftig forvaltning og utnytting av vilt- og fiskeressursene,

også som grunnlag for næringsutvikling.


