Regional planstrategi 2020-2023
Høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)
Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 er et overordna dokument som gir
god og ryddig oversikt over planer og strategier i fylkeskommunen, og strukturen disse
settes inn i. Samtidig peker dokumentet på utviklingstrekk og sentrale utfordringer og
muligheter i Trøndelag.
Fylkesrådmannens første utkast til regional planstrategi er behandlet i hovedutvalg,
fylkesutvalg og fylkesting i februar 2020, og fylkestinget har gjort vedtak om å sende
Trøndelagsplanen for 2020-2023 på høring. Høringsfrist er satt til 24. april.
Planen angir hvilke prioriterte satsingsområder det skal arbeides med i kommende
fylkestingsperiode. De vedtatte satsingsområdene skal videreføres inn i
utfordringsdokumentet til økonomiplanen. Det økonomiske mulighetsrommet for
fylkeskommunen vil avgjøre hvilke prioriteringer som kan tas først.
Regional planstrategi er et godt redskap for å drøfte planstrukturen i Trøndelag –
utfordringsbildet og mulighetene. Sentralt i intensjonsavtalen om sammenslåing av
trøndelagsfylkene var balansert utvikling i hele Trøndelag. Et stort fylke med en storby som
viktigste motor er i seg selv positivt, fordi det trekker kompetanse og attraktivitet til
regionen.
Men det er også en utfordring å motvirke at veksten bare skjer der den er lettest å skape; i
og omkring storbyen. Vekstambisjonene på aksen Trondheim Steinkjer er åpenbare, og
isolert sett svært positive. Men det er viktig å motvirke at dette skaper ubalanse i regionen.
Utviklingstrekkene er åpenbare; folketallsnedgang, kompetansemangel og svak rekruttering
til arbeidslivet i andre regioner, selv om det er et dynamisk næringsliv, investeringsiver og
god kapitaltilgang spesielt på kysten.
Derfor må fylkeskommunen, i samarbeid med regionene, bo- og arbeidsregionene og aktører
innenfor disse, gjennomføre målretta tiltak for å motvirke den tydelige sentraliserings- og
urbaniseringsbølgen. Planverk og tiltak fra fylkeskommunen må innrette seg slik at dette er
mulig å oppnå, ikke minst gjennom attraktivitetsfremmende aktiviteter og virkemidler.
Trøndelag er rik på naturressurser som har stort potensial for utnyttelse og for regional
vekst. Disse ressursene er ikke minst til stede i Trøndelags ytterkanter.
I en region med så mange ulikheter i natur, ressurser og befolkning er det derfor viktig å
differensiere satsingene og de virkemidlene som tas i bruk. Dette må ligge til grunn også i all
planlegging.
Enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget i Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal
regionråd) 17.04.2020.

