Til
forhandlingsutvalgene i Hedmark og Oppland
v/fylkesordførerne
Fra Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Valdres.
Tema: Regionreformen

Vi har klare forventninger om at fylkeskommunen skal ha en sterk tilstedeværelse i alle
regionene.
Fylkeskommunen har ei rolle i å bli med i utviklingen av våre ressurser, som regional
utviklingsaktør. Partnerskapsinstituttet er grunnlaget for mye utviklingsarbeid som blir
gjort i våre regioner. Partnerskapsinstituttet er en grunnpilar i arbeidet i regionrådene.
Distriktssenteret, samt Agderforsknings rapport (fra Valdres) dokumenterer begge
effektene av vår måte å arbeide på, på samme måte som Østlandsforskning i sin rapport
stadfester at samarbeidet gir uttelling.
Et nytt fylke vil vektlegge et Mjøsperspektiv. På same måte forventer vi at det blir
vektlagt et tydelig fjellperspektiv med utgangspunkt i Nord-Østerdal, NordGudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Valdres.
Vi har forventing til at det skjer en modernisering og effektivisering i samband med
etablering av den nye fylkeskommunen, der fysiske kontorplasser ikke blir det viktigste.
Vi forventer at den lokale tilstedeværelsen og samhandlingen blir styrket. Når debatten
om desentralisering av arbeidsplasser skal gjøres, må hele fylket sees.
Vi forventer en arbeidsform med delegert makt og myndighet til regionene innenfor
gitte rammer og felles mål. Vi har forventning til at forhandlingsutvalgene ivaretar våre
interesser og at det ikke bare vektlegges Innlandsutvalgets snevre perspektiv.

Hva er viktig for våre regioner?
•
•
•
•

Opprettholde partnerskapsinstituttet
Opprettholde ordningen med kommunale næringsfond til de kommunene som
ikke har egne næringsfond
Aktivt bruk av distriktsmidler til regionale tiltak
Opprettholde et fylkeskommunalt fokus på næringsutvikling,
kompetanseutvikling og samferdsel i tett samhandling med regionene.

Vi vil be om at representanter fra våre regioner får en fast møteplass med
forhandlingsutvalgene der fjellregionene møter som en referansegruppe.

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Bjarne Eiolf Holø (sign)
Regionrådsleder/ordfører i Lom

Ole T. Muriteigen (sign)
regionrådsleder/ordfører i Sør-Fron

Valdres Natur- og Kulturpark
Inger Torun Klosbøle (sign)
regionrådsleder/ordfører i Nord-Aurdal

