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Hva er det og hvorfor skal vi ha det?

• RPS skal utarbeides i starten av hver fylkestingsperiode (krav i PBL)

• RPS skal inneholde:

• RPS skal legges til grunn for planarbeidet i statlige og regionale organer og 
i kommunene.

• RPS fastsetter strukturen i det regionale plansystemet 

Regional planstrategi (RPS)

UTVIKLINGSTREKK/ UTVIKLINGSMULIGHETER

UTVIKLINGSMÅL  kort - og lang sikt

PRIORITERTE PLANOPPGAVER



Det regionale plansystemet i Trøndelag i dag



Trøndelag fylkeskommune -
samfunnsutvikler og virksomhet

Statlige føringer (lover, mv.)

Økonomisk situasjon

Politiske vedtak (fylkesting)

UTFORDRINGS-

DOKUMENT

(4-årsperspektiv)

Fokus på 
kommende år

ØKONOMIPLAN
(4-årsperspektiv)

Årsbudsjett

Slik har prosessen vært:



Trøndelag fylkeskommune -
samfunnsutvikler og virksomhet

Statlige føringer

Økonomisk situasjon

Politiske vedtak (fylkesting)

Utfordrings-
dokument 

Virksomhetsplan
(4-årsperspektiv)

Økonomiplan
(4-årsperspektiv)

Årsbudsjett

Slik kan prosessen bli:
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Oversiktsdokument 
folkehelse

Kunnskapsgrunnlag 
Kulturstrategi   

Kunnskapsgrunnlag 
Regional plan for 

arealbruk 

Kvalitetsmelding 
Videregående utdanning

Regional planstrategi 
2020-2024

Fundamentet i kunnskapsgrunnlaget består av 
fylkesstatistikken og oversiktsdokument folkehelse

Tema 
spesifikke 

kunnskaps-
grunnlag

Kunnskapsgrunnlag
Kompetansestrategi 

Trøndelag

Kunnskapsgrunnlag
Strategi for 

klimaomstilling  

Kunnskapsgrunnlag
for verdiskaping i 

Trøndelag

Regionalt 
utfordringsbilde

Bearbeiding av 
kunnskapsgrunnlaget for å peke 
på de sentrale utfordringene for 

Trøndelag



Kyst – Aksen – Innland

• Analysegrep for belyse likheter og ulikheter mellom regioner

• Bryte ned oppfatningen av at skillene i fylket går mellom sør 
og nord

Aktuelle tema RPS:
• Regionalt samarbeid i nye strukturer
• Urbanisering og sentralisering vs livskraftige 

distrikter
• Økt mobilitet skaper større bo- og 

arbeidsmarkeder
• Endringer i aldersstruktur, eldrebølge og lave 

barnetall
• Levekår og sosial ulikhet
• Næringsutvikling og kompetansebehov i et 

arbeidsliv i endring
• Klimautfordringer og det grønne skiftet
• Kultur som en samfunnsskapende kraft
• Kommuneoverskridende arealutfordringer



Strategiene inndelt i tre hovedbolker:



• Kunnskapsgrunnlaget på kulturfeltet er mer fragmentert 
og mindre tilgjengelig enn på andre områder. 

• Mye som ikke kan telles, men må fortelles.
• Måler ofte ressursbruk/pengebruk – Vanskeligere å måle 

betydningen av kulturopplevelser

• Hva trengs av kunnskap for å identifisere og synliggjøre 
de kulturpolitiske utfordringene og prioritere ressurser?



Noen utdrag fra kunnskapsgrunnlaget



Plassering på 
Norsk Kulturindeks

2018

• Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning –
et forsøk på å lage en samleindikator for 
kulturfeltet

• Sier noe, men ikke alt… 

• Trøndelag på topp blant fylkene 

• Røros på topp blant kommunene. 

Trøndelag på Kulturindeksen 



• Dataene vi har går i stor grad på bruk av ulike tilbud

Eksempel
• Antall besøkende på Museum 

• Utlån fra bibliotek 

• Hendelser i DKS

• Antall ungdommer som går på musikk og kulturskole
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Antall medlemskap i 
idrettslag per 

1 000 innbyggere 2017

• I samarbeid med andre aktører er det mulig å 
fremskaffe mye data som kan fortelle mye om 
aktivitetsnivå og bruk av ulike tilbud.

• Eksempel fra idrettskretsen



Reisetidsanalysen har tatt utgangspunkt at man kjører i skiltet hastighet med bil under 

optimale kjøre forhold, uten noen annen trafikk på veien og grønt lys i alle lyskryss, deretter 

er det lagt inn en 10 % forsinkelse. Analysen er kjørt på 15, 30 og 45 minutters kjøretid fra 

kulturhusene. Deretter er det brukt befolkningsdata per 1 januar 2017 på et 250x250 meters 

rutenett for å beregne hvor mange personer som bor innenfor de forskjellige 

reiseavstandene.

Befolknings summeringen  tar ikke med personer som bor utenfor Trøndelag, selv om 

områder i andre fylker er innen 45 minutters kjøre tid fra et av kulturhusene

Når det gjelder Trondheim, så er det flere kulturinstitusjoner som  utfyller en regional rolle, 

så analysen er ikke kjørt fra en bestemt  institusjon, men ifra et punkt som er satt i krysset 

mellom Munkegaten og Dronningensgate. 

Reisetid til nærmeste 
regionale kulturhus

Reisetid i 
minutter

Antall %

Mindre enn 15 minutter 307 500    68 %

Mindre enn 30 minutter 378 500    83 %

Mindre enn 45 minutter 411 000    90 %

Mer enn 45 minutter 43 500      10 %

Trøndelags befolkning etter reisetid til 

nærmeste regionale kulturhus

• Enkle analyser på lokalisering av tilbud i 
forhold folketall  kan gi noe kunnskap om 
dekningen av ulike tilbud

• Stor tetthet av tilbud i aksen

• Hva som er regionalt kulturhus er et 
definisjonsspørsmål 



Sysselsatte i kulturnæringer 2017

• Det er mange ulike definisjoner på hva som 
er en kulturnæring

• Behov for å definere hva vi legger i begrepet 
kulturnæring  

• Så langt har man brukt en forholdsvis vanlig 
definisjon basert detaljerte på næringskoder

• Statistikk på sysselsetting er forholdsvis 
enkel å frembringe uansett definisjon –
verdiskaping er vanskeligere 



Lavinntektshusholdninger

• Andelen med lavinntekt i Trøndelag er mindre enn i 
resten av landet 

• Andelen med lavinntekt er stigende på kort sikt  

• Men er i Trøndelag på samme nivå som i 2007-2008

Pr. kommune



Folkehelseprofilen viser at Trøndelag ligger 
signifikant bedre enn landet på:

• Andel med Vgs eller høyere utdanning (30-39 år)
• Andel med lavinntekt
• Andel som bor trangt
• Andel som røyker
• Forventet levealder

Folkehelseprofilen viser at Trøndelag ligger 
signifikant dårligere enn landet på:

• Trivsel på skole
• Mobbing- inkludert digital mobbing 
• Mestringsnivå lesing og regning i 5. klasse
• Snusbruk
• Psykiske symptomer og lidelser (15-29 år)
• Muskel og skjelett lidelser

Store forskjeller mellom kommunene i 
Aksen vs Kyst/Innland



• Kultur

• Hvordan belyser man kulturens egenverdi? – det som ikke kan telles, men må fortelles…

• Fylkeskommunens rolle knyttet til profesjonelle kulturtilbud – ulik rolle i Aksen vs
Innland/Kyst? 

• Kultur som levevei - hvordan legge grunnlag for økonomisk verdiskaping av gode 
kulturopplevelser?

• Folkehelse

• Velstanden øker – men det gjør også forskjellene.  

• Hvordan finne gode løsninger når sammenhengene er komplekse og krever samhandling fra 
en rekke aktører 

• Hvordan holde fokus på forebygging vs reparasjon

Noen dilemmaer fra kunnskapsgrunnlaget



• Hvilke tema mener hovedutvalget det er viktig å fokusere 
på i arbeidet med planstrategien?

• Hvilke utfordringer ser dere for Trøndelag i den 
kommende perioden?

• Hva ønsker/trenger dere mer kunnskap om?

Diskusjonspunkter



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


