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Sak nr :

RS 30-/-20 Innlandsstrategien 2020-2024 – høringsuttalelse
Bakgrunn
Innlandet fylkeskommune har i tråd med plan- og bygningsloven (PBL.) § 7-1) utarbeidet
forslag til ny regional planstrategi for Innlandet, kalt har Innlandsstrategien 2020-2024.
Denne er sendt på høring.
Saksdokumentene kan i sin helhet leses her:
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/innlandstrategien-pa-horing.19293.aspx
Visjonen for Innlandet: Innlandet – eventyrlige muligheter Et fylke med sterke røtter og store
drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv
Vedtatte satsingsområder er: Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur
Høringstema
Fylkeskommunen ber om at det særlig gis tilbakemelding på følgende:
 Forslaget på langsiktige utviklingsmål
 Foreslåtte planer:
- Er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst?
- Hva mener du om tematikk og omfang i den enkelte planen?
 Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer
Det foreslås fire nye regionale planer:
Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse: Målet er å legge til rette for
nyskaping og sikre at vi har innbyggere med rett kompetanse for å skape verdier.
Regional plan for det inkluderende Innlandet: Målet er å videreutvikle aktive lokalsamfunn,
bidra til bred deltakelse i samfunnet og gode møteplasser for å legge grunnlaget for blant
annet god livskvalitet. Planen må bidra til å løse viktige utfordringer i tett samarbeid med
kommunene, staten og andre aktører.
Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og solid infrastruktur: Planen skal
ivareta et komplekst felt der mange aktører må samarbeide for å sikre Innlandet i en fremtid
med skiftende trusselbilder, store klimaendringer og en befolkning som flytter mye på seg.
Regional plan for klima, miljø og arealbruk: Målet er blant annet å legge til rette for mer
helhetlig og bærekraftig arealbruk i Innlandet. Dessuten er det et mål å utvikle tiltak for å
redusere utslipp av klimagasser.
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Vurdering
Med bakgrunn i de vedtak som fylkestinget allerede har gjort, synes de langsiktige
utviklingsmålene etter daglig leders vurdering å være fornuftige. De samsvarer også godt
med målsettinger for kommunene i Valdresregion: for innbyggere, innovasjon, inkludering
og infrastruktur.
Når det skal utarbeides planer, bør det imidlertid vurderes hvordan man skal ivareta de ulike
behovene i de ulike områdene i det store fylket. I tråd med målsettingene om tverrfaglig og
tverrsektoriell planlegging, kan det muligens skje ved oppsummeringer om betydning for
ulike geografiske områder som i tilfelle må defineres.
Det foreslås fire nye regionale planer, uten at det framgår klart om disse skal erstatte planer
som finnes for Hedmark og/eller Oppland eller komme i tillegg til eksisterende planer. Dette
må etter daglig leders mening klargjøres.
Det bør etter daglig leders mening vurderes om de to siste planene kan slås sammen til en.
Med den beskrivelsen som er gitt om den siste planen, har denne direkte sammenheng med
tiltak for klimatilpasning og det er vanskelig å se behovet for to planer. I forhold til arealbruk,
vil regionrådgiver tro at det eventuelt er mest fornuftig at nabokommuner eventuelt
samarbeider om dette og ivaretar fellesbehov på en god måte.
Ikke minst med bakgrunn i den pågående koronapandemi-kampen, bør det være stort fokus
på samfunnssikkerhet inkludert beredskap på en rekke områder som transport,
matsikkerhet, smittevernutstyr og andre viktige elementer for at vi skal være best mulig
forberedt til å håndtere ulike scenarioer for kriser i større og mindre omfang.
Dette må nå prioriteres både politisk og administrativt i flere aktuelle organisasjoner. Mange
av utfordringene er allerede beskrevet i kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien, og flere
vil etter alt å dømme bli synliggjort etter hvert som evalueringer gjennomføres i tiden som
kommer. Daglig leders foreløpige vurdering er at poenget i forhold til dette må være at det
gjøres raskere, for eksempel i forhold til fylkesveier og bredbånd.
På det nåværende tidspunkt er det mer enn normalt vanskelig å være spesifikk på tematikk
og omfang av planene, siden situasjonen og behovene endrer seg fortløpende. Men behovet
for grunnleggende beredskap og desentraliserte tjenester, er de siste ukene kanskje mer enn
noen gang tidligere dokumentert. Behovet for å øke selvforsyningen ikke minst av mat, er
en del av dette bildet.
I kunnskapsgrunnlaget er det pekt på utfordringene i forhold til befolkningsutviklingen, som
er meget utfordrende blant annet i Valdres og flere andre regioner. Dette er lite omtalt i
dokumentene som er sendt på høring, og må få en mer sentral oppmerksomhet i det videre
sign.
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arbeidet. Dette kan muligens inngå i Regional plan for det inkluderende Innlandet, men det
viktigste er at fylkeskommunen støtter opp om tiltak som man kan utvikle sammen og
prioritere lokalt.
Daglig leder har ikke tilstrekkelig oversikt over alle de eksisterende regionale planene, også
planer med en annen formell status, til å kunne svare opp spørsmålet om behov for
oppfølging eller revisjon av de planene som finnes.
Viktigere enn mange planer, er etter daglig leders vurdering å ha fokus på hvilke tiltak som
kan iverksettes rundt om i regionene /kommunene, som skal være fylkeskommunenes
viktigste samarbeidspartner. For å lykkes med samhandlingen må det være tett og tillitsfull
dialog mellom partene og ressurser til god dialog og iverksettelse av ønskede tiltak.
I forslaget til partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen er denne
samhandlingen berørt. Men både gjennom de få månedene etter etableringen av Innlandet
fylkeskommune før og i «koronatilstand», er det synliggjort at forbedringspotensialet er
meget stort og at dette må prioriteres både i arbeidet med planverket og på andre måter
med utgangspunkt i visjonen «Innlandet – eventyrlige muligheter». Samarbeidet og
utviklingsarbeidet i partnerskapet er i Valdres er bygget på partnerskap og oppstrømsarbeid
gjennom Valdres Natur- og Kulturpark. I evalueringen i 2016 var et av funnene:» Når Valdres
får til samarbeidet lykkes Valdres med utviklingsarbeidet.» Modellen med å tenke som en
europeisk natur- og kulturpark og samhandlingen i Innlandet vil etter daglig leders vurdering
være avgjørende for å nå målene til Innlandet fylkeskommune.

Forslag til vedtak:
Regionstyret for Valdres støtter de foreslåtte utviklingsmålene i Innlandsstrategien.
Regionstyret ber om at omfanget av regionale planer reduseres og at arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap prioriteres først. Det er også avgjørende at samhandlingen
med kommunene utvikles for å gjøre det mulig å iverksette ønskede tiltak og nå målene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Vedtak:
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