Regional planer for kompetanse, samferdsel og verdiskaping - høring til OFK

Uttale fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal.
Generelt:
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal synes i all hovedsak at Regional plan for
verdiskapning, Regional plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel
2018-2030 er gode planer.
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal forventer at investeringen av tid og
ressurser i planene må fungere som et hensiktsmessig verktøy inn i byggingen
av en ny fylkeskommune.
 Planen må i større grad tilpasses de forskjellige regionenes særegenheter,
muligheter og utfordringer.
 Planene må i større grad henge sammen for og nå prioriterte mål. Skal en nå
mål innen verdiskapning må det gjenspeiles i hvilke planer en har for
kompetanse. Et reiseliv tuftet på god lokalprodusert mat og ekte opplevelser
forutsetter gode utdanningstilbud lokalt innen landbruk og reiseliv.
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal signaliserer en uro for et sterkt
«Mjøsfokus» i både samferdsel og verdiskapingsplanen.
 Om regionene skal kunne bidra aktivt i gjennomføringen av planene må
ordningen med partnerskap ligge som en premiss i implementeringen av
planverket inn i en ny fylkeskommune fra 2020.
Samferdsel:
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til at digital infrastruktur er et
sentralt område innen samferdsel. Breiband og mobilnett er viktige
satsingsområder og en ser utbygging av digital infrastruktur også til
fritidsboliger som viktig.
 Alternativ offentlig transport tilpasset en spredt bebyggelse er viktig for
distriktene, det må igangsettes innovative prosesser for nye og framtidsretta
kollektivløsninger.
 Eksisterende kollektive tilbud må videreutvikles og bygges på til å bli sømløse
transporttilbud som er effektive for innbyggere, fritidsinnbyggere og
besøkende gjennom hele året.
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal mener sikrere veier for å forhindre ulykker
er en viktig del av strategien for infrastruktur.
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal ser viktigheten i å styrke Mjøsregionen og
best mulig kommunikasjon med Osloområdet, men savner videreutvikling av
tilbudet ut til distriktene.




Gang- og sykkelvegløsninger må innrettes på en kvalitativ og framtidsrettet
måte i klima-, miljø-, folkehelse- og transportperspektiv.
Arbeidet med å få fullført utbyggingen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen må
prioriteres.

Kompetanse:
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal mener at utdanningstilbudet må stå i
samsvar med regionenes og fylkes satsingsområder innen verdiskapning.
 Viktig å finne gode og innovative modeller for tett samarbeid med lokalt
næringsliv med mål om å tilføre riktig kompetanse.
 Endringer i samfunnet skjer i høyt tempo, og det blir stadig høyere krav til
omstillingskompetanse, viktig at det i fremtiden finnes lokale muligheter for at
kunnskap kan fornyes kontinuerlig.
 Tilgang på desentralisert fag- og høgskoleutdanning er viktig for å
opprettholde og øke kompetansen.
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal ønsker etablering av universitetsmiljøer
lokalt.
 Det er viktig å legge til rette for utdanningsløp som fører til at en har tilgang på
lokal kompetanse innen, landbruk, rovdyrforvaltning og planarbeid.
Da samspill /utnyttelse innenfor disse feltene vil være svært viktig for vår
region i årene som kommer.
Verdiskaping:
 Viktigheten av et godt opplæringstilbud og god infrastruktur er det som skaper
grunnlag for vekst, også i distriktene, innen alle plantema.
 Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal mener planen må i større grad tilpasses
de forskjellige regionenes særegenheter, muligheter og utfordringer.
 Regionrådet slutter seg til at skog- og jordbruk og bioøkonomi har fått en plass
i planen.
 Koblingen mellom et sterkt landbruk og utviklingen av unike opplevelser for
reiselivet kunne vært bedre synliggjort.
 Regionrådet opplever at tiltakene innen industri og teknologi har et stort fokus
på å støtte opp under NCE Raufoss Omstillingsmotor, Manufacturing (ROMa)
og Norsk Katapult (NMTC). Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal ønsker at
fylkeskommunen skal initiere prosesser for å se på mulighetene for en
distribuert satsing innen disse områdene.
 En bør se på mer differensierte løsninger innen verdiskapingsarbeidet i det
nye fylket Innlandet.

Ellers ønsker Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal at målene for vår region
under punkt 1.4.2 Midt-Gudbrandsdal endres til følgende:















Midt- Gudbrandsdal arrangerer festivaler og kulturarrangement av høy
nasjonal og internasjonal klasse. Disse er forankret i historien, og basert på
natur- og kulturverdier. Produksjonen foregår i naturen og kan aldri etterlignes
eller gjenskapes på andre arenaer. Det er muligheter for vekst på det
internasjonale markedet.
Midt- Gudbrandsdal har i dag attraktive reiselivsprodukter som er basert på
natur, kultur, historie og identiske opplevelser. Vår region er ledende i landet
innenfor naturbasert reiseliv. Dette er en konkurransefordel som regionen kan
utnytte i enda større grad.
Regionen har et sterkt landbruk som kan utvikles ytterligere. Det er et mål å ha
et landbruk i landet som også ivaretar vår regions fortrinn og muligheter,
spesielt innen bruk av utmarksbeite. Et aktivt landbruk er avgjørende for å
opprettholde det unike kulturlandskapet som også er sentralt for å tilbyd gode
reislivsopplevelser.
Utbygging av neste generasjons bredbånd er en av de viktigste oppgavene for
regionen de kommende åra. Alle i vår region skal ha tilgang på NGA, over 30
Mbit innen fem år. Dette krever en samordna innsats i regionen og et godt
samarbeid mellom det offentlige, utbyggingsaktører og øvrig næringsliv.
Samferdsel med både veg og bane er svært viktig for Gudbrandsdalen.
Regionen vil jobbe aktivt for fullføring av E6 fra Ringebu til Otta og for å få
utbygging av Intercity til Lillehammer i tråd med lovnader fra Stortinget.
Midt-Gudbrandsdal er blant landets største regioner for fritidsboliger.
Regionen skal være blant landets mest attraktive fritidsboligregioner og det er
et mål at fritidsinnbyggere blir godt involvert.
Regionen vil arbeide aktivt for å se på muligheter for nye transportmuligheter,
spesielt nye transportformer internt i regionen.
Regionen vil jobbe aktiv med kompetansebygging. Samarbeidet mellom det
offentlige, næringslivet og utdanningsinstitusjoner bør videreutvikles. Det bør
også etablereres samarbeidsordninger med universitets- og høyskolemiljøer
som kan bidra til å bygge nødvendig kompetanse på nye måter. Konseptet
«universitetskommune» etter modell fra NTNU/Trondheim kommune bør også
være aktuelle samarbeidsformer i denne regionen.

Med vennlig hilsen
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Irene Teige Killi
Daglig leder

