Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024
(vedatt 23. juni 2020)
Denne planen inneholder satsinger i 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, og partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen
og kommunene.

Visjon
«Rom for å skape - tid til å leve»
I perioden 2020-2024 skal regionrådet samarbeide om følgende mål:
•

Det skal utarbeides en felles strategi for gjennomføring av FNs bærekraftsmål i
Fjellregionen. Dette skal blant annet gjøres gjennom et felles kunnskapsgrunnlag for
kommunale klima- og energiplaner. Tiltak iverksettes gjennom kommunale
handlingsplaner.

•

Fjellregionen skal i løpet av perioden sikres full bredbåndsdekning og vesentlig
oppgradering av dagens mobildekning.

•

Landbruket og tilstøtende næringer skal ha forutsigbare rammer som legger grunnlag
for økt selvforsyningsgrad, trygghet for investeringer og bredde i bruksstørrelse i
regionen. En vesentlig forutsetning for utvikling av landbruket i Fjellregionen er
utmarksbeitet.

Arbeidsmåter og øvrig samarbeid:

Regionrådet for Fjellregionen skal fremme felles interessepolitikk som bidrar til gode
rammebetingelser for innbyggere og næringsliv i Fjellregionen.

-

Sentrale interessepolitiske saker er:
o
o
o
o
o

Infrastruktur og kollektivtilbud
Helsetjenester
Utdanningstilbud
Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
Andre aktuelle politiske spørsmål

-

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap skal kjennetegne regionen.
Ungdommen skal involveres aktivt i utvikling av regionen gjennom det frivillige
samarbeidet i Ungdomsrådet for Fjellregionen og ungdomsrådene i kommunene.

-

Det skal samarbeides om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem og øke
attraktiviteten for bosetting og etableringer.

-

Regionalt utviklingsarbeid skal forankres i den enkelte kommune og gjennom god
kommunikasjon med regionrådets samarbeidspartnere.

-

Regionrådet skal bidra til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
knyttet til vår felles kultur og røtter i fjellandbruket.

Regionrådet for Fjellregionen utarbeider toårige handlingsplaner med konkrete tiltak for å følge
opp denne strategiske planen.
Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer og gjennom
aktuelle samarbeidspartnere.

