
Planarbeid og strategier 
– bare må ha det! 

v/ Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder regional



• Plansystemet i fylkeskommunen
• Regional planlegging
• Virkningen av regional planlegging
• Det kommunale plansystemet
• Tidshorisonter på planleggingen
• Noen råd til slutt!

Jeg kommer til å snakke om



Plansystem og regional planlegging



FNs 17 bærekraftsmål

Verdens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030.

En del av grunnlaget i vår planlegging;

• Lokalt
• Regionalt
• Nasjonalt 
• Globalt 

Konsekvenser og 
effekter

Hva veier tyngst?

Hvordan måler vi og 
hva skal vi måle?



Fylkeskommunens plansystem



Trøndelagsplanen
• Overordnet mot 2030

• Retningsmål
• Regional planstrategi i fylkestingsperioden

• Satsingsområder

• Økonomiplanarbeidet, fireårig med fokus på påfølgende år
• Utfordringsdokument
• Økonomiplandokument

Overordnede føringer



Trøndelagsplanen



Satsingsområder i Regional planstrategi



Den røde tråden

Hva skal vi oppnå? Hvilke utfordringer står vi 
overfor?

Hvilke økonomiske 
rammer  har vi?

Sånn gjør vi det!

Hva kan 
min enhet 
klare?

Hva ble resultatet?

Her ligger det planer og 
strategier, strategiske valg –
handlingsprogram og -
planer



• Regional plan for arealbruk
• Regional plan for kulturmiljø
• Regional plan for vannforvaltning

• 2 regionale arealplaner; Dovrefjell og 
Forollhogna

Viktigste myndighetsområder

Regionale planer



Regionale strategier

• Klimaomstillingsstrategien
• Kompetansestrategien, revideres nå
• Framtidas skole – skolebruksplan i Trøndelag og 

tilbudsstruktur
• Verdiskapingsstrategien
• Kulturstrategien – Balansekunst
• Samferdselsstrategien

• Delstrategi veg, revideres nå
• Delstrategi sjø
• Delstrategi mobilitet
• Delstrategi trafikksikkerhet
• Delstrategi gods
• Det utarbeides en regional strategi for luftfart



Virkningen av regionale planer og strategier

• Regional plan –
myndighetsoppfølging og 
samordning

• Regional strategi – mobilisering
og samordning

• Etterfølges av handlingsprogram 
eller handlingsplan

• Temaplaner er med handlingsdel



Det kommunale plansystemet



Det kommunal plansystemet

Kilde: KS - Asplan Viak AS



• NY KOMMUNELOV – STERKERE VEKT PÅ KOBLINGEN 
MELLOM SAMFUNNSDEL OG ØKONOMIPLAN

• Plansystem som arbeider sammen med valgperiodene
• Klar arbeidsdeling mellom samfunnsdelen og underliggende 

strategier og temaplaner
• God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan
• Kortere planprosesser, spesielt for kommuneplanens 

samfunnsdel
• Korte plandokumenter med tydelige prioriteringer

Planarbeid i kommunene

Kilde: KS - Asplan Viak AS



• Kjenne plansystemet
• Planstrategi hver kommunestyreperiode

• Hvilke planer er det behov for?
• Understøtter eksisterende planer og strategier utfordringene våre?

• Samfunnsdel som oftest også for hver fireårsperiode
• Hvilke satsinger og prioriteringer må vi gjøre?

• Hvor er jeg i systemet – hvordan når jeg frem?
• Melde seg på når prosessen går! Argumenter med 

samfunnsperspektivet! Hvor kan vi gjøre en forskjell?
• Hva kan vi bidra med? Tenk tverrfaglig! 

Hva kan jeg/vi gjøre?



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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