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Kortversjon av saken:
Regionrådet for Fjellregionen har sendt «Strategisk plan for Regionrådet for fjellregionen
2017-2021» med handlingsplan 2017-2018 ut på høring. Planen virker noe mindre konkret og
forpliktende enn forrige plan. Det kan gjøre det vanskeligere å evaluere om ulike mål i
planperioden blir nådd. Visjonen foreslås endret fra «25 000 i 2020 – klart vi kan» til «Rom
for å skape – tid til å leve». Tynset kommune er enig i hovedpunktene i planen.
Vedlegg
Høringsbrev datert 29.09.2016
Saksutredning fra AU-møte i Regionrådet 26.09.2016, Sak 51/2016
Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021 med Handlingsplan 2017-2018
Melding om vedtak sendes til
Regionrådet for Fjellregionen v/regionrådgiver Rune Jørgensen, Aumliveien 4 C, 2500
TYNSET
Saksopplysninger
Regionrådet for Fjellregionen har sendt «Strategisk plan for Regionrådet for fjellregionen
2017-2021» med handlingsplan 2017-2018 ut på høring. Høringsutkastet er drøftet og
kommentert i formannskapet og legges nå fram for kommunestyret. Planen oppfattes som noe
mindre konkret enn den forrige, med færre fastsatte mål. Den virker derfor litt mindre
forpliktende enn forrige plan. Visjonen fram til nå har vært «25 000 i 2020 – klart vi kan».
Denne foreslås endret til «Rom for å skape – tid til å leve», som også blir mindre målbart.
Begrunnelsen for forslaget er at en ønsker en visjon som er mer realistisk enn den forrige.
Overordnet mål foreslås endret til «Styrke regionens attraktivitet og verdiskapningsevne med
utgangspunkt i regionens fortrinn».
I forslaget til ny plan foreslås det fire innsatsområder. Disse er kommunikasjon,
næringsutvikling, kompetanseutvikling og infrastruktur. Tre innsatsområder er tatt ut i forhold
til gjeldende plan. Disse er helse, rekruttering og kultur og idrett. Det nevnes at helse er et
svært viktig område, men at det er mye som kan oppnås på dette feltet gjennom
interkommunalt samarbeid.
Det er ikke gjennomført noen form for ekstern evaluering av eksisterende plan. Regionrådet
har foretatt en egenvurdering av hva som er oppnådd. I tillegg preges mye av Regionrådets
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arbeid av at det gjennomføres gjennom ulike prosjekter som hver for seg evalueres ved
prosjektslutt.
Saksvurdering
Vurderingene baserer seg på synspunkter som framkom i formannskapets drøfting av
planforslaget. Det etterlyses en anledning for kommunene til å evaluere eksisterende plan
(eller informasjon fra Regionrådet om måloppfyllelse) før det inviteres til å kommentere
forslag til nytt planverk.
Endringsforslagene som foreslås på visjon og overordnet mål støttes. Det samme gjelder
forslaget om å fokusere på de fire innsatsområdene kommunikasjon, næringsutvikling,
kompetanseutvikling og infrastruktur.
Regionrådet utfører en viktig funksjon for sine åtte medlemskommuner. Politisk aktivitet og
påvirkning er viktigst. Regionrådet har en viktig oppgave i å påvirke sentrale myndigheter slik
at rammevilkårene for næringslivet i regionen og mulighetene for næringsutvikling blir best
mulig. Politisk arbeid opp mot sentrale myndigheter er så viktig at det bør vurderes om
Regionrådet skulle hatt en ansatt med kontorsted i Oslo.
Det bør være et klart skille mellom arbeid for gode rammevilkår, som er en viktig oppgave for
Regionrådet, og mer direkte arbeid opp mot støtte og hjelp til enkeltbedrifter. Direkte
bedriftsrettet arbeid bør skje gjennom kommunenes ordinære næringsapparat og
Rørosregionen næringshage.
Det fremmes ingen konkrete endringsforslag til planforslaget, men det kommenteres på
generell basis at en savner noen mer konkrete og målbare tiltak.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha konsekvenser for klima eller miljø.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 20172021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag.
Noen generelle kommentarer:
• Planen virker litt for generell og med lite målbare delmål
• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver
som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage
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