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HØRINGSUTTALELSE TRØNDELAGSPLANEN 2018-2030
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsinnspill til «Trøndelagsplanen 2018-2030». På de neste
sider er gjengitt saksutredning med forslag til vedtak på møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for
Fjellregionen onsdag 5. september.
Forslaget til vedtak lyder:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Trøndelagsplanen i større grad bør ta
hensyn til samhandling på tvers av fylkeskommunene. Dette er for noen områder beskrevet i
saksutredningen, som sendes Trøndelag fylkeskommune som høringsuttalelse til
«Trøndelagsplanen 2018-2030» med kopi til Hedmark/Innlandet fylkeskommune.

Resultatet av behandlingen i arbeidsutvalget vil bli oversendt straks etter onsdagens møte.
Vi beklager at høringsfristen med dette ikke blir overholdt. Dette skyldes at invitasjon til å komme med
høringsinnspill ikke var registrert hos oss. Dette kan skyldes en intern svikt hos oss, men vi anmoder
om at adresselistene til Trøndelag fylkeskommune også blir kontrollert.
Regionrådet for Fjellregionen ønsker å motta alle henvendelser som går felles til
kommunene/regionrådene i Trøndelag, fordi vi ønsker å opprettholde kontakten og gi innspill om
viktige saker for Fjellregionen. Det som skjer i Trøndelag fylkeskommune er viktig for alle våre
nåværende åtte medlemskommuner fra Holtålen i nord til Rendalen i sør og samhandlingen med
Hedmark/Innlandet fylkeskommune.
Det vil være positivt om henvendelser både kan sendes til post@fjellregionen.no og
rune.jorgensen@hedmark.org.
Om det ønskes dialog kan undertegnede kontaktes på telefon 95110577.

Vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
Regionrådet for Fjellregionen

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 33/2018: Trøndelagsplanen 2018-2030 – høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Trøndelag fylkeskommune har sendt «Trøndelagsplanen 2018-2030» med visjonen «Vi knytter fylket
sammen» med høringsfrist 31. august.
Høringsbrev og utkast til plan kan leses på følgende link:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen2018-30/
Trøndelagsplanen skal være fylkets overordnede plan og skal følges opp med detaljerte temaplaner
og –strategier, eller konkretiseres direkte gjennom egne tematiske handlingsprogram. Disse
dokumentene vil selvsagt bli viktige i forhold til politikk og tiltak som iverksettes innenfor de tre valgte
innsatsområdene:
• Bolyst og livskvalitet
• Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
• Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner
Trøndelags satsinger og prioriteringer er viktig for samarbeidet på tvers av fylkesgrensen med
Hedmark/Innlandet i Fjellregionen og andre grensestrøk. Dette er etter regionrådgivers vurdering ikke
godt nok ivaretatt i høringsutkastet med ni prioriterte retningsmål innen de tre innsatsområdene.
Dette kommer for eksempel fram på side 7 under omtalen av «I 2030 er Trøndelag best i Norge på
regional samhandling», der forholdet til og samhandling med nabofylkene ikke kommer klart fram.
Dette fokuset bør Trøndelag – sett fra Fjellregionen - også ha innen næringsutvikling, opplæring,
transport, kultur med forvaltning av verdensarven Røros Bergstad og Cirkumferensen og forvaltning
av naturområder. De nye fylkeskommunene må bidra og støtte opp om det brede og betydelige
samarbeidet som er i Fjellregionen og som kan utvikles videre gjennom felles innsats.
Innspill til noen konkrete punkter i utkastet:
På side 5 heter det at målet om at «I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag»
noe som blant annet betyr at «frivilligsektoren er aktiv og inkluderende». Det er viktig at både
fylkeskommunen og kommunene også inkluderer frivilligheten i sitt arbeid.
På side 7 bør altså samhandlingen med nabofylkene også inn som et viktig punkt. I denne
sammenheng vil regionrådgiver også peke på at Trøndelag fylkeskommune med sine åtte definerte
fjellkommuner bør vurdere medlemskap i Fjellnettverket, der Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark
og en rekke regionråd og enkeltkommuner er medlemmer og arbeider for å fremme levende
fjellbygder.
På side 8 heter det at høgskole- og universitetssektoren bør knytte bedre kontakt med næringslivet
utenfor lærestedenes nærmeste omland. Her bør det legges til at det også bør opprettes
desentraliserte tilbud der det er formålstjenlig, noe som er av stor betydning for kompetanseutviklingen
i Fjellregionen.
På side 11 heter det at målet om at «I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur»
og betyr blant annet at «areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene».
Her bør det også inn på tvers av fylkesgrensene, der transporten rundt Røros er et godt eksempel på
nødvendigheten av dette.
På side 13 heter det at målet om at «I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og
samferdselssystem» som blant annet betyr at «Trøndelag skal være en pådriver for økt andel
godstransport på sjø». Her bør det legges til «og bane» med tanke på arbeidet for elektrifisering av
Rørosbanen, etablering av Røros- og Dovrebanen som «dobbeltspor» mellom nord og sør og flere
jernbaneutfordringer i Trøndelag.
Det er etter regionrådgivers vurdering viktig at det i arbeidet med de mer detaljerte planene tas hensyn
til de regionale forskjellene, behovene og ønskene i de ulike geografiske områdene (inkludert
nabokommuner i andre fylker) med utgangspunkt i de lokale ressursene og fortrinnene.
Regionrådet for Fjellregionen er opptatt av at det bør være god kontakt mellom fylkeskommunene og
regionrådet, og ønsker at både den politiske og administrative deltakelsen fra Trøndelag opprettholdes
for vårt regionråd.

Samarbeidsavtalen fra 2014 mellom Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om
opplæringstilbudet i Fjellregionen, er et eksempel på samarbeid som må følges opp framover – der
regionrådet kan være en fornuftig arena å benytte til informasjon og dialog.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Trøndelagsplanen i større grad bør ta
hensyn til samhandling på tvers av fylkeskommunene. Dette er for noen områder beskrevet i
saksutredningen, som sendes Trøndelag fylkeskommune som høringsuttalelse til
«Trøndelagsplanen 2018-2030» med kopi til Hedmark/Innlandet fylkeskommune.

