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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal slutter seg til administrasjonens
vedlagte innspill til Oppland Fylkeskommunes regionale planer for
verdiskapning, kompetanse og samferdsel.
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1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal slutter seg til administrasjonens
vedlagte innspill til Oppland Fylkeskommunes regionale planer for
verdiskapning, kompetanse og samferdsel.
Bakgrunn for saken:
Etter vedtak i fylkesutvalgssak 3/18 den 23.1.18. har Oppland fylkeskommune lagt ut
forslag til regional plan for verdiskaping, regional plan for kompetanse og regional
plan for samferdsel ut til offentlig ettersyn og høring.
Plan for kompetanse:
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2665&FilId=6254
Plan for samferdsel:
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2666&FilId=6253
Plan for verdiskaping:
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2664&FilId=6252
Den overordnede ambisjonen i Regional planstrategi for Oppland 2016 - 2020 er

vekst i befolkningen og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland. Planene skal bygge
opp om utviklingen av attraktive og robuste bo- og arbeidsmarkeder. For å få dette til
har Oppland fylkeskommune utarbeidet tre regionale planer for samfunnsområdene;
verdiskaping, samferdsel og kompetanse. Planene er utarbeidet bl.a. på bakgrunn av
utfordringer og muligheter beskrevet i Opplandsstatistikken, Innlandsutvalgets
rapport, gjeldende planstrategi og scenarier for Oppland som er utarbeidet av
Telemarksforskning.
Planer for hele Opplandssamfunnet
Regionale planer skal ta for seg samfunnsspørsmål som krever avveiing og avklaring
mellom forskjellige interesser over sektor- og kommunegrenser og er et virkemiddel
for kommune, fylke, stat og private og offentlige aktører. Planene er derfor utarbeidet
i samarbeid med hele «Opplandssamfunnet». Planene skal ha et langsiktig
perspektiv og bidra til samordnet innsats og forpliktende samarbeid. I planprosessen
og i arbeidet med planstrategien er det avklart felles mål, strategisk retning og
hvordan planene konkret skal følges opp gjennom tiltak beskrevet i
handlingsprogrammet. Planene skal danne grunnlag for fylkeskommunens
prioriteringer og gi forutsigbarhet på de tre utvalgte politikkområdene. Planene skal
legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i regionen.
Regional plan for verdiskaping skal bidra til økt verdiskaping og arbeidsplassutvikling i Oppland.
Den regionale planen for verdiskaping skal også bidra til å sikre en grønn og bærekraftig
næringsutvikling og har følgende plantema:
1. Bioøkonomi.
2. Reiseliv, opplevelser og fritidsinnbyggere.
3. Cyber- og informasjonssikkerhet.
4. Industri og teknologi.
Regional plan for samferdsel skal etablere en strategisk overbygning for å samordne Opplands
ansvarsområder i en felles plan, og å kunne se virkemidlene under de forskjellige
samferdselsområdene i sammenheng. Videre skal planen oppsummere de viktigste prioriteringene og
tiltakene som må gjøres i fylket og tilstøtende regioner for å løse dagens transportbehov, og for å
møte morgendagens utfordringer. Hovedtema i samferdselsplanen er:
1. Digital infrastruktur.
2. Infrastruktur; vei og bane.
3. Fra kollektivtransport til mobilitet.
4. ATP-strategi Mjøsbyen.
Regional plan for kompetanse skal bidra til å gi barn, ungdom og voksne gode basisferdigheter og
relevant kompetanse for å møte endringer og omstilling i samfunns- og arbeidsliv. Planen skal bidra til
varig tilknytning til arbeidslivet og forebygge sosiale helseforskjeller. Planen har følgende hovedtema:
1. Helhetlig opplæringsløp.
2. Økt utdanningsnivå og omstillingsevne i den voksne befolkningen i og utenfor arbeidslivet.
3. Tilbud og etterspørsel etter kompetanse.

Det er en forventning fra fylkeskommunene om at det kommer tilbakemeldinger fra
kommunene, og de synes det er positivt om det også kommer innspill fra
regionrådene.
Med den bakgrunn har det vært et samarbeid administrativt mellom kommunene i
midtdalen og regionrådet rundt de innspillene som foreligger. Innspill til planene har
vært politisk behandlet både i Ringebu og Nord-Fron.
Høringsfristen var 9. mars 2018, regionrådsadministrasjon har derfor sendt inn et

forslag til høringsuttalelse med forbehold om at det kan komme endringer etter
politisk behandling i regionrådsmøte. Dokumentet ble før høringsfristen sendt ut til
alle regionrådets medlemmer til gjennomlesning, og med oppfordring om å gi
tilbakemeldinger. Det kom ingen tilbakemeldinger på dokumentet.
Vurdering:
Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser er viktig mål for
samfunnsutviklingen, slik det framgår av planforslagene. Valg av gjennomgående
perspektiver og felles satsinger for å styrke attraktiviteten er også viktige grep når
det planlegges samfunnsområder som verdiskaping, kompetanse og samferdsel.
Det er en omfattende plan med mange handlingspunkter. Det vil kreve mye
involvering med mange parter innen alle tema. Her er det viktig å ha fokus på resultat
slik at alle parter jobber fremover.
Utfordringer og muligheter varierer sterkt mellom kommuner og regioner i fylket. Det
framstår som mindre hensiktsmessig at det er lagt stor vekt på generalisering på
fylkesnivå.
Daglig leder mener at de tre planforslagene må fokusere på å møte utfordringer,
muligheter og potensiale i den enkelte region.
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Irene Teige Killi
Daglig leder

