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Förslag till yttrande
Det har varit intressant att läsa Tröndelagsplanen 2018-2030 för att få ökad kunskap om mål och
strategisk riktning för Tröndelag men också för att få inspiration inför vårt kommande arbete
med revidering av vår Regionala Utvecklingsstrategi.
Målet är att Tröndelagsplanen ska vara kort och lätt att läsa vilket man har lyckats med. Den visar
en vision som sedan bryts ner i strategier, temaplaner och till handlingsprogram vilket verkar
vara ett bra arbetssätt. Genom att visualisera hur detta hänger ihop genom bilder och genom att
använda olika färger för de tre målen blir planen tydlig. Orden som visar centrala genomgående
teman inom de olika målen ger ytterligare en förståelse för innehållet och visar att ett
hållbarhetsperspektiv genomsyrar planen. Positivt även att den samiska kulturen betonas.
Vi har några medskick som kan vara bra att tänka på:


Det är få uppföljningsbara mål i Tröndelagsplanen och planen är att uppföljningen ska
ske i underliggande planer och program. Hur detta ska göras är bra att fundera på redan i
detta skede. Det kan t.ex. vara bra om mål och indikatorer hamnar på samma nivå så att
de går att relatera till varandra och även till Tröndelagsplanen.



Hållbarhetsprincipen som genomsyrar strategin skulle kunna utvecklas mer i texten
gällande jämställdhet och barn- och ungdomsperspektiv.

Det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet och hur kommande temaplaner och strategier
knyter an till denna plan, hur de kommer att se ut och följas upp.
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