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Hva mener dere om Trøndelagsplanen?
1. januar 2018 ble vi Trøndelag fylkeskommune. Trøndelagsplanen 2018 – 2030 er en
overordnet plan som skal gi strategisk retning for utvikling i hele fylket, og bidra til å
knytte fylket sammen.
Trøndelagsplanen skal være et godt styringsverktøy for hele Trøndelag. Vi har lagt vekt
på å lage et plandokument som gir retning, samtidig som det skal være kortfatta og lett
å lese.
For fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler er det viktig at flest mulig har
kjennskap til dette strategiske verktøyet. Eierskap til Trøndelagsplanen og de omforente
samfunnsmålene er en forutsetning for videre mobilisering, koordinering og samordning
av innsats og virkemiddelbruk i Trøndelag. Derfor sender vi høringsutkastet til en lang
rekke høringsinstanser for å få innspill og tilbakemeldinger, og håper at kommunene
behandler Trøndelagsplanen i kommunestyrene.
Oppfølging av retningsmål og delmål i Trøndelagsplanen skal skje gjennom temaplaner,
strategier og handlingsprogram. Om vi når målene i planen avhenger av deltakelse og
innsats fra flere enn fylkeskommunen. En lang rekke prioriteringer og tiltak i kommuner,
regional stat, næringsliv, frivillighet osv. vil bli sentrale for å nå de omforente
samfunnsmålene. Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er områder eller tema dere
anser spesielt aktuelle for dere, og hvor dere ønsker å delta i videre arbeid.
Om dere ønsker kontakt eller dialog i løpet av høringsperioden reiser vi gjerne ut.
Ta kontakt med: Fylkesdirektør for Plan og næring Trude Marian Nøst eller
Seksjonsleder for Plan Vigdis Espnes Landheim.
PDF-versjon av planutkastet er vedlagt. Planen finnes også på fylkeskommunens
hjemmeside www.trondelagfylke.no. Layout og illustrasjoner i dokumentet er foreløpige.
Endelig versjon av Trøndelagsplanen skal vedtas av fylkestinget i desember 2018.

Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Høringsfristen er 31. august 2018, og høringssvar sendes til
postmottak@trondelagfylke.no

Med vennlig hilsen

Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann

Trude Marian Nøst
Fylkesdirektør for Plan og næring
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