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Rådmannens innstilling
Flatanger kommunestyre gir følgende høringsuttalelse:
Folkehelse:
Flatanger kommunestyre er enig at regional plan for folkehelse rulleres i planperioden. Dette
bl.a. sett ut fra utfordringer avdekket i HUNT-undersøkelser, samt ut fra ansvar som gjennom
helselovgivningen er tillagt regionalt og spesielt kommunalt nivå. Med bakgrunn i internasjonal
og nasjonal kunnskap på området bør planen munne ut i tiltak som beviselig virker og er
kostnadseffektive. Planen bør også inneholde en strategi for å kunne frigjøre økonomiske
ressurser til å gjennomføre tiltak, også til kommuner og frivillige organisasjoner.
Barn og unges oppvekstvilkår:
Flatanger kommunestyre ser utfordringer bl.a. knyttet til frafall i videregående skole,
kompetanseutvikling blant ansatte i oppvekstsektor, samt å kunne skape inkluderende,
fritidsaktivitetsmessige brede og attraktive oppvekstmiljø.
Flatanger kommunestyre har tidligere påpekt viktigheten av å knytte
utdanningsløpet/undervisningen tettere til lokalt og regionalt næringsliv.
Regional plan for arealbruk:
Kystkommunene må aktivt med i forbindelse med utforming av lokal differensiert arealpolitikk i
strandsonen. Flatanger kommunestyre mener det også er viktig at en på fylkeskommunalt nivå
arbeider aktivt for at en på lokalt (kommunalt) nivå i størst mulig grad sitter igjen med deler av
verdiskapningen som skjer i strandsone og kystnære områder, f. eks. gjennom endring av
skattlegging av produksjon i avbruksnæringa/bruk av arealer. Arealbruksforvaltningen bør i stor
grad rette fokuset på bærekraftig bruk og ikke gjennom vern av arealer. Gjennom planarbeidet
bør en også rette fokuset på de utfordringer en har regionalt knyttet til kvikkleireforekomster.
Utfordringene knyttet til dette forsinker og begrenser samfunnsutviklingen. Å legge
strategier/tiltak for å oppnå større andel statlige finansierte kartlegginger, samt å kunne øke
tilgangen på geoteknisk kompetanse er ut fra dette viktig.

Viktige utfordringer knyttet til befolkning, arbeidsmarked og boligmarked:
Kommunikasjoner:
Flatanger kommunestyre ser at avstandsulempene i stor grad påvirker lokal samfunns- og
næringsutvikling. Mangel på gode veiutløsninger er en begrensende faktor. For å kunne inneha
en offensiv politikk på å møte utfordringer knyttet til dette forelås at en på fylkesnivå lager egen
plan for nye fylkesveiprosjekt.
Likeledes bør Fylkesnivå innta en enda sterkere rolle, også finansielt, i forbindelse med
utbygging av høyhastighets bredbånd til hele fylket. Ut fra dette etterspørres en egen regional
plan/strategi for bredbåndsutbygging i hele fylket som også legger føringer på en større
fylkeskommunal økonomisk delaktighet.
Rekruttering/integrering:
På linje med flere distriktskommuner i fylket opplever Flatanger kommune utfordringer innenfor
følgende områder:
- Mangel på boliger som kan benyttes av tilflyttere i en startfase før en tar endelig valg om
en vil bli i kommunen evt. etablere egen bolig. Konsept på utvikling av billige
”prøveboboliger” bør utvikles.
- Arbeidsinnvandring også fra andre nasjoner – gir utfordringer med hensyn til god og
effektiv integrering.
Disse utfordringer er allmenngyldige for store deler av fylket, og bør løftes opp i den
regionale planleggingen.
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Saksopplysninger
Viser til høringsbrev av 30.6.2011 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune vedlagt høringsutkast
fra fylkestinget for Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag. Høringsfristen er
satt til 1.1.2012.
Dokumentet om regional planstrategi består av 2 hoveddeler. Del I, som er felles regional
planstrategi for hele Trøndelag og del II, som er regional planstrategi for Nord-Trøndelag.
Planarbeidet sammenfaller i tid med arbeid for Regional plan for arealbruk, og planprogram for
dette legges ut samtidig, og er en del av høringen.
Planstrategien(e) skal ta stilling til hvilke planoppgaver som bør prioriteres ut fra hva som anses
å være viktige utviklingstrekk og utfordringer i vår region. Den skal også inneholde en oversikt
over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp. Det bør videre redegjøres for hvem
som skal delta i utarbeidingen av planene, siktemålet med planarbeidet og hvordan andre berørte
parter skal involveres i planarbeidet.
I strategidokumentets del 1 (felles regional planstrategi for hele Trøndelag) er det sett på
følgende utfordringer og muligheter (utredet nærmere i planstrategien):
 Klima
 Energi
 Forskning og utvikling
 Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv
 Kommunikasjoner
 En region og lokalsamfunn som er attraktiv for næringsutvikling og bosetting
Ut fra dette prioriteres følgende felles planoppgaver i planperioden (2012 – 2016):
 Regional transportplan
 Forvaltningsplan for Vannregion Trøndelag
 Internasjonal strategi
 Marin Strategiplan Trøndelag
 Reiselivsstrategi for Trøndelag
 Landbruksmelding for Trøndelag
 Strategiplan for kulturnæringer – Trøndelag
 Felles strategi for olje og gassektoren
 FOU-strategi for Midt-Norge

I og med at planarbeidet sammenfaller i tid med planarbeid for en regional transportplan for
Midt-Norge, legges også ut et planprogram for dette samtidig med planstrategihøringen.
I strategidokumentets del 2 (regional planstrategi for Nord-Trøndelag) er det sett på følgende
utfordringer om muligheter (utredet nærmere i planstrategien)
 Barn og unges oppvekstvilkår
 Folkehelse
 Næringsliv
 Fornybar energi
 Sørsamisk næringsliv og kultur
 Arealbruk
Ut fra dette prioriteres følgende felles planoppgaver i planperioden (2012 – 2016):
 Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2016 – 2019.
 Regional plan for folkehelse
 Regional plan for barn og unges oppvekstvilkår
 Regional plan for arealbruk
 Regionalt utviklingsprogram (RUP) – strategisk del
 Regionale klima- og energistrategier
 Regional eller interkommunal plan for Indre Namdal? (Planformen må avklares i den
videre planprosess)
Planstrategidokumentet angir at deltakerne i planprosessene vil variere for de ulike planer. De
mest aktuelle vil være kommunene, regional stat, representert ved både fylkesmannsembetene
og andre offentlige organer. Videre regionale sammenslutninger når det gjelder næringslivets
organisasjoner og frivillig sektor.
Fylkeskommunen vil være sekretariat for planprosessene.
Planarbeidet sammenfaller i tid med arbeid for Regional plan for arealbruk og det vedlegges ut
fra dette også planprogram for dette samtidig. Planprogrammet her legger opp til en prosess som
skal føre til vedtak høsten 2012. Planprogrammet angir at en vektlegger deltakelse fra
kommunene i denne prosess.
Vurdering
Det vil føre for langt her å gjengi innhold i høringsutkastets innhold når det gjelder å trekke opp
Trøndelags /Nord-Trøndelags utfordringer og muligheter som grunnlag for å prioritere framtidig
planlegging. Høringsutkastet finnes på fylkeskommunens hjemmeside under følgende adresse:
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/plan/Sider/regplanstrat.aspx. Dessuten er
grunnlagsdokumentene tilgjengelige på kommunens servicekontor.
Rådmannen vil her med utgangspunktet; ”Sett ut fra Flatangersamfunnets ståsted og
framtidsmuligheter – hva er ønsket og viktig utvikling i vår region”, gi kommentarer til
høringsutkastets innhold. Dette med bakgrunn i de utfordringer og muligheter som er trukket
opp i kommunen samfunnsplan, samt ut fra utfordringer en ellers har registrert. Ut fra dette rette
det også størs fokus på å gi en høringsuttalelse til regional planstrategi for Nord-Trøndelag.
Ut fra dette foreslår rådmannen følgende uttalelse:
Folkehelse:
Flatanger kommunestyre er enig at regional plan for folkehelse rulleres i planperioden. Dette
bl.a. sett ut fra utfordringer avdekket i HUNT-undersøkelser, samt ut fra ansvar som gjennom

helselovgivningen er tillagt regionalt og spesielt kommunalt nivå. Med bakgrunn i internasjonal
og nasjonal kunnskap på området bør planen munne ut i tiltak som beviselig virker og er
kostnadseffektive. Planen bør også inneholde en strategi for å kunne frigjøre økonomiske
ressurser til å gjennomføre tiltak, også til kommuner og frivillige organisasjoner.
Barn og unges oppvekstvilkår:
Flatanger kommunestyre ser utfordringer bl.a. knyttet til frafall i videregående skole,
kompetanseutvikling blant ansatte i oppvekstsektor, samt å kunne skape inkluderende,
fritidsaktivitetsmessige brede og attraktive oppvekstmiljø.
Flatanger kommunestyre har tidligere påpekt viktigheten av å knytte
utdanningsløpet/undervisningen tettere til lokalt og regionalt næringsliv.
Regional plan for arealbruk:
Kystkommunene må aktivt med i forbindelse med utforming av lokal differensiert arealpolitikk i
strandsonen. Flatanger kommunestyre mener det også er viktig at en på fylkeskommunalt nivå
arbeider aktivt for at en på lokalt (kommunalt) nivå i størst mulig grad sitter igjen med deler av
verdiskapningen som skjer i strandsone og kystnære områder, f. eks. gjennom endring av
skattlegging av produksjon i avbruksnæringa/bruk av arealer. Arealbruksforvaltningen bør i stor
grad rette fokuset på bærekraftig bruk og ikke gjennom vern av arealer. Gjennom planarbeidet
bør en også rette fokuset på de utfordringer en har regionalt knyttet til kvikkleireforekomster.
Utfordringene knyttet til dette forsinker og begrenser samfunnsutviklingen. Å legge
strategier/tiltak for å oppnå større andel statlige finansierte kartlegginger, samt å kunne øke
tilgangen på geoteknisk kompetanse er ut fra dette viktig.
Viktige utfordringer knyttet til befolkning, arbeidsmarked og boligmarked:
Kommunikasjoner:
Flatanger kommunestyre ser at avstandsulempene i stor grad påvirker lokal samfunns- og
næringsutvikling. Mangel på gode veiutløsninger er en begrensende faktor. For å kunne inneha
en offensiv politikk på å møte utfordringer knyttet til dette forelås at en på fylkesnivå lager egen
plan for nye fylkesveiprosjekt.
Likeledes bør Fylkesnivå innta en enda sterkere rolle, også finansielt, i forbindelse med
utbygging av høyhastighets bredbånd til hele fylket. Ut fra dette etterspørres en egen regional
plan/strategi for bredbåndsutbygging i hele fylket som også legger føringer på en større
fylkeskommunal økonomisk delaktighet.
Rekruttering/integrering:
På linje med flere distriktskommuner i fylket opplever Flatanger kommune utfordringer innenfor
følgende områder:
- Mangel på boliger som kan benyttes av tilflyttere i en startfase før en tar endelig valg om
en vil bli i kommunen evt. etablere egen bolig. Konsept på utvikling av billige
”prøveboboliger” bør utvikles.
- Arbeidsinnvandring også fra andre nasjoner – gir utfordringer med hensyn til god og
effektiv integrering.
Disse utfordringer er allmenngyldige for store deler av fylket, og bør løftes opp i den
regionale planleggingen.
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