Strategisk plan
for
Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024
(utkast)
Denne strategiplanen inneholder visjon, overordnet mål, hovedinnsatser og strategier
for Regionrådet for Fjellregionen, som er et samarbeidsorgan for Os, Tolga, Tynset,
Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner og Innlandet fylkeskommune.
Planen bygger på tidligere utarbeidete kunnskapsgrunnlag og planer,
partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene og prioritering av
fellesoppgaver.
Regionrådet for Fjellregionen har som hovedoppgave å fremme interessepolitiske
saker som er av betydning for regionen som attraktiv bosteds- og næringsregion,
koordinere ønsket arbeid og iverksette fellestiltak det er enighet om i egen regi eller
gjennom andre utviklingsaktører i regionen.
Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer og
gjennom aktuelle samarbeidspartnere.

Visjon
«Rom for å skape - tid til å leve»

Overordnet mål
Styrke regionens attraktivitet og verdiskapingsevne med utgangspunkt i
regionens fortrinn.
Bærekraftige og miljøvennlige løsninger som støtter opp om FNs
bærekraftsmål skal prege tiltak som iverksettes.

Hovedinnsatsområder
Regionrådet for Fjellregionen skal arbeide for å nå det overordnete målet med
følgende hovedinnsatser:
- Fremme felles interessepolitikk som bidrar til rammebetingelser for
innbyggere og næringsliv som gjør at bosetting og etablering i
Fjellregionen opplevelses attraktivt

- Bidra til gjennomføring av utviklingsarbeid som gir økt innovasjon,
næringsutvikling og verdiskapning knyttet til vår felles kultur med røtter i
fjellandbruket
- Koordinere kommunikasjonsarbeid for å styrke Fjellregionens
omdømme og synliggjøre fortrinn og muligheter
Kommunene i Fjellregionen skal i fellesskap arbeide med følgende hovedinnsatser:
-

Utarbeide overordnet klima- og energiplan med fokus på å opprette et
vitalt miljøvennlig samfunn med så lave klimautslipp som mulig. Tiltak
iverksettes gjennom kommunale handlingsplaner.

-

Utvikle den digitale infrastrukturen med full bredbåndsdekning og
vesentlig oppgradering av mobildekning

-

Bedre rammebetingelser for landbruket og tilknyttede næringer

-

Utvikle de kommunale tjenestene med fortsatt høy kvalitet og
samarbeide på områder det er enighet om

Strategier
-

Regionrådet for Fjellregionen skal arbeide for at regionen skal bli hørt i
felles interessepolitiske saker i fylkeskommunene og nasjonalt med aktiv
deltakelse på en rekke arenaer

-

Sentrale politiske saker det skal arbeides med er infrastruktur,
helsetjenester, utdanningstilbud på alle nivåer og andre
rammebetingelser for næringslivet

-

Strategisk arbeid mot sentrale myndigheter skal styrkes, og det er et mål
at regionen skal være representert i Oslo med egen medarbeider

-

Utviklingsarbeid skal forankres gjennom god kommunikasjon mellom
regionrådets medlemmer og samarbeidspartnere, koordinert av
regionrådet på områder samarbeidspartnerne ønsker

-

Ungdommen skal involveres gjennom det frivillige samarbeidet i
Ungdomsrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen utarbeider toårige handlingsplaner med konkrete tiltak
for å følge opp denne strategiske planen.

