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Muligheter, mangfold og målretta arbeid

Selbu er mangfoldig, og preges blant annet av vakker natur, rike kulturtradisjoner, ivrige 
musikere og idrettsutøvere, tøffe gründere og et tett fellesskap. Noen selbygger har bodd her 
hele sitt liv, og andre er innflyttere fra rundt om i Norge og verden. 

Selbu SV vil dyrke dette mangfoldet. Vi vil jobbe for at alle selbygger har det trygt og godt i 
bygda. Vi vil ha et levende sentrum og aktive grender som sammen bidrar til en 
befolkningskurve som peker oppover. 

For en kommune i stadig utvikling er det viktig at alle – fra de yngste til de eldste – får finne 
sin plass. I takt med at bygda utvikler seg, skal også innbyggerne få muligheten til utvikling. 
Et slikt grunnlag legger kommunen ved å tilby gode offentlige velferdstjenester og trygge 
barnehager og skoler. I tillegg skal kommunen være en markant støttespiller for næringslivet 
i bygda og stimulere til et bredt tilbud av fritidsaktiviteter.

For at Selbu skal være et trygt og stabilt sted å bo i overskuelig framtid, må vi se bygda i 
sammenheng med verden, og ha et langt tidsperspektiv. Selbu SV legger stor vekt på vern av 
dyrka mark, bevaring av biomangfoldet og bruk-/utvinning av fornybar energi. Verden står 
oppe i en klimakrise, og også lokalt må vi vise handlekraft for å komme ut av krisen – for 
verden, Norge, Trøndelag og Selbu. 



Selbu kommune som arbeidsgiver

Selbu kommune er kommunens største arbeidsgiver, og et av de viktigste oppdragene kommunen har, 
er å ta vare på sine ansatte. Arbeidstakerne skal ha et godt og givende arbeidsliv, med trygge rammer 
og stor grad av medbestemmelse. 

Selbu SV vil:

• jobbe imot konkurranseutsetting av tjenester innen helse og omsorg, barnehage og skole

• til enhver tid ha minst ti kommunale lærlingeplasser

• skape gode arenaer for faglig-politisk samarbeid

• i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene arbeide for å:

- reversere svekkelsene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke arbeidstakernes 
vern ytterligere

- redusere sykefraværet i kommunen

- redusere ufrivillig deltid og skape flere heltidsstillinger. Vi vil legge særlig vekt på å flere 
kvinner inn i heltidsstillinger. 

- legge til rette for videreutdanning og kompetanseheving for ansatte



Oppvekst og utdanning
Barn og unge skal ha en givende og trygg oppvekst i Selbu. God offentlig fellesskole, full barnehagedekning og utjevning av økonomiske 
forskjeller er viktig for å nå dette målet. Selbu kommune skal støtte opp om barn og ungdoms fritidstilbud og gi dem gode omsorgs- og 
helsetjenester.

Selbu SV vil:

• evaluere kommunens barnehage – og skolestruktur i lys av forventa innbyggertall for de kommende årene

• at bygginga av ny Selbu ungdomsskole starter i løpet av valgperioden

• sikre sterk kvalitet på forebyggende barne- og ungdomsarbeid innenfor psykiatri og rus. Legge til rette for fortsatt tverrfaglig samarbeid med 
frivillige organisasjoner på dette feltet. 

• satse på antimobbingsarbeid, og legge vekt på å følge opp både mobber og mobbeoffer

• gjeninnføre åttedagers tur med Hvite Busser på ungdomsskolen

• foreslå en prøveordning med minst ett varmt skolemåltid i uka på grunnskolen

• jobbe for videreutvikling og bedre tilgjengelighet i skolehelsetjenesten

• vurdere muligheten for å bruke miljøterapeuter i skolemiljøet i grunnskolen

• sikre et godt samarbeid mellom kommunen og Selbu videregående skole, og jobbe for at opplæringstilbudet ved Selbu videregående skole 
består og videreutvikles

• at forkynnelse ikke skal finne sted i barnehage eller grunnskole. Gudstjenester i skoletida skal være noe man melder seg på, ikke noe man 
aktivt må melde seg av

• innføre femdagers skole for alle klassetrinn i grunnskolen

• ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosial stønad



Kultur, idrett og fritid

Selbu kommune må tilrettelegge for et rikt kulturliv og et variert idrettstilbud i bygda. Kulturskolen og frivillige 
lag og organisasjoner har nøkkelroller, og må støttes opp av kommunen. Et godt kultur-, idretts- og friluftsliv er 
også viktig for folkehelsen.

Selbu SV vil:

• styrke kulturadministrasjonen i kommunen

• arbeide for at kommunen skal utarbeide en Kulturminneplan

• arbeide for at kommunen skal revidere Kulturplanen

• jobbe for at det ved bygging av ny ungdomsskole bør bygges en flerbrukshall i tilknytning til skolen, med en 
størrelse som sikrer gode rammevilkår for et bredt spekter av idrettsgrener

• beholde og utvikle Kulturskolen. Kulturskoletilbud til alle som ønsker det

• støtte aktivt opp om Frivilligsentralens arbeid

• videreføre Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken

• jobbe for et nytt, tidsriktig bibliotek som vil fungere som både sosialt samlingspunkt og dannelsesarena

• at kommunale idrettsanlegg skal være gratis å bruke for barn og unge

• jobbe for bedre lavterskel fritidstilbud for ungdom

• sikre at utstyrssentralen BUA har gode rammevilkår



Helse og omsorg

Vi ser helse- og omsorgtjenester som et offentlig ansvar, og vil jobbe for at tjenestene i kommunen sikres og 
utvikles. I samarbeid med brukere, pårørende, ansatte og frivillige, skal tjenester utformes og tilpasses den 
enkeltes behov. Det bør være et økt på fokus på livskvaliteten til brukerne. Selbu SV går imot privatisering av 
velferdstjenester.

Selbu SV vil: 

• jobbe for at tjenestemottakere får faglig forsvarlige tjenester

• jobbe for at de ansatte i sektoren har nok tid og mulighet til å gi faglig forsvarlige tjenester

• øke grunnbemanninga

• stimulere til økt aktivitet for alle. Videreutvikle rehabiliteringsavdelinga

• forbedre tjenestene innen rus og psykiatri

• foreslå at kommunens rusplan rulleres

• styrke og videreutvikle Frivilligsentralen som aktør i omsorgssektoren

• sørge for rask igangsetting av tiltak og god ivaretakelse av de involverte i mobbesaker

• forbedre ordninga med «Ut for 60 kr» for pensjonister og «Hjem for 50 kr» for ungdom

• videreføre «Livsglede for eldre»

• få på plass brukerrepresentant ved bygging av nye anlegg

• gå inn for at Selbu kommune sier opp samarbeidsavtalene om DMS (Distriktsmedisinsk senter) og 
forvaltningskontor med Værnesregionen



Mangfold og inkludering

Selbu SV ser på menneskelig mangfold som en ressurs for bygda. Kommunens ansvar er å 
tilrettelegge for god livskvalitet og en meningsfull hverdag, også for de som har særskilte behov 
eller står i fare for å falle utenfor i samfunnet. Ei mangfoldig bygd er ei dynamisk bygd, og det er 
med på å legge grunnlaget for kommunens utvikling. 

Selbu SV vil:

• prioritere arbeid med potensielt sårbare minoritetsgrupper som innvandrere, lhbtqi (lesbiske, 
homofile, bifile, transpersoner, queers og ikkebinære mennesker), urfolk, mennesker med 
funksjonshemming og mennesker med psykiske utfordringer 

• være pådrivere for at alle flyktninger som er ferdige i Introduksjonsprogrammet i Selbu kommer 
ut i arbeid, utdanning eller annen arbeidsretta aktivitet

• jobbe for at Selbu kommune tilbyr flere språkpraksis- og arbeidspraksisplasser til flyktninger

• sikre at flyktningearbeidet har en sterkere forankring i alle sektorer i kommunen

• at Selbu fortsatt skal ta imot flyktninger dersom IMDI anmoder kommunen om det

• anerkjenne og støtte opp om Selbu Frivilligsentrals rolle i inkluderinga av sårbare grupper

• oppfordre til at kommunen støtter opp om samlende og inkluderende markeringer som Pride og 
Den internasjonale kvinnedagen



Næring, bosetting og sysselsetting
Selbu kommune skal gjennom tomtepolitikk, aktivt samarbeid for videreutvikling av næringslivet, et godt 
fritidstilbud og gode kommunale tjenester legge til rette for økt innbyggertall.  Vi må jobbe målretta for å 
sørge for at Selbu er en attraktiv kommune å bosette seg i.

Selbu SV vil:

• at kommunen skal oppdatere den næringspolitiske planen

• styrke administrasjonens rolle i næringsutviklinga i kommunen 

• jobbe for god rådgiving og målretta bruk av kommunale tilskudd til bygdas næringsliv

• ha et godt samarbeid med aktører som gir økt turisme til Selbu

• stimulere til fortsatt blomstring av gründervirksomhet i bygda

• støtte opp om SelbuTrykk som vekstbedrift

• utvikle samarbeid med kunnskaps – og kompetansemiljøene i Trondheim

• satse på biomasse og tre som ressurs

• legge stor vekt på vern av dyrkajord

• støtte landbruket, bygging av skogsbilveier og driftsbygninger 

• jobbe for at ungdom mellom 16 og 19 år får tilbud om sommerjobb i hjembygda

• arbeide for å styrke kommunens kompetanse som søker av tilskuddsordninger

• videreføre utbygging av fiber / mobildekning



Energi, miljø og klima

Det er i nærmiljøet vi tydeligst ser konsekvensene av klimakrisen. Derfor krever dette handlekraft også på lokalt plan. Det er godt dokumentert at klimaendringene har omfattende 
konsekvenser for økosystemer, økonomi, folkehelse og velferd. Samtidig forteller FNs naturpanel at 1 av 8 arter på jorda står i fare for å bli utrydda. Vi må derfor gjøre en stor innsats 
over de neste årene for å komme oss ut av den situasjonen vi er i nå. 

Selbu SV vil: 

• ikke gå inn for ytterligere vindkraftutbygging i Selbu

• arbeide for å etablere flere ladestasjoner for el-biler i kommunen

• stille krav om energieffektive kommunale bygg, og jobbe for at alle offentlige nybygg i kommunen utstyres med solcellepanel på taket

• beholde kommunalt eierskap av Selbu Energiverk 

• arbeide for å utnytte biomasse som energibærer til både offentlige bygninger og eksisterende og nye boliger i Selbu

• arbeide for at kommunen iverksetter tiltak for insektsbevaring

• videreføre vern av skog langs vann

• ha et sterkt fokus på å bevare artsmangfoldet i naturen

• tilrettelegge for kildesortering i alle kommunale bygg

• ha et mål om hovedsakelig fossilfri kommunal transport

• være pådriver for å få kommunen til å igangsette klima- og energiplanarbeid

• at Selbu kommune skal jobbe for å være klimanøytral

• prioritere tiltak for å støtte opp om grønn næringsutvikling

• si nei til flere snøscootertraseer i kommunen

• sikre allmennhetens rett til ferdsel i utmark

• arbeide for sammenhengende gang – og sykkelveg fra Tømra til Kyllokrysset

• arbeide for en kraftig  forbedring av kollektivtilbudet, samt tilbringertjeneste til og fra Selbu

• være pådriver overfor Statkraft for å sikre miljømessige utbedringer i Selbusjøen og Nea

• at kommunen skal ha et mål om å få Selbusjøen ren



Demokrati, åpenhet og interkommunalt 
samarbeid

Selbu SV mener at en eventuell sammenslåing med andre kommuner vil føre 
til en svekkelse av demokratiet, økt byråkratisering, sentralisering og 
privatisering. Det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen har fungert 
godt, men trenger en videreutvikling for at demokratiet skal ivaretas på en 
god måte. For å sikre et godt lokaldemokrati, er det også viktig med åpenhet 
for bygdas innbyggere. 

Selbu SV vil:

• at Selbu skal bestå som egen kommune

• fokusere på åpenhet og god informasjonsflyt i de demokratiske prosessene 
i kommunen

• fortsette det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen, men med en 
jevnlig vurdering av omfanget


