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Planprogram for tre regionale planer – høring
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsuttalelser til planprogram for Regional plan for det
inkluderende Innlandet, Regional plan for samfunnssikkerhet og Regional plan for klima, energi og
miljø.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som består av kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune, behandlet en sak om dette i sitt møte i dag,
10.mai, og gjorde følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at arbeidet med de regionale planene må
resultere i differensierte tiltak i de ulike delene av Innlandet, som støtter opp om velfungerende
og gode regionale tiltak og organisasjoner.
Gjennom dialog må det tas grep som styrker samhandlingen med kommunene for å nå målene,
som overordnet oppleves som gode.
Arbeidsutvalget legger til grunn at flere konkrete tiltak kan diskuteres underveis i arbeidet med
planene, og viser for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket følger på de neste sidene.
Vedtaket er identisk med forslaget med tillegget «i de ulike delene av Innlandet» i første setning.

Dersom det er spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 95110577 eller e-post:
rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 42/2021: Planprogram for tre regionale planer – høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet fylkeskommune har sendt planprogrammet for tre regionale planer på høring, og det er
grunn til å understreke at dette er planer som skal omfatte hele Innlandssamfunnet – det er ikke planer
utelukkende for fylkeskommunens eget arbeid.
De tre planene er Regional plan for det inkluderende Innlandet, Regional plan for samfunnssikkerhet
og Regional plan for klima, energi og miljø. Utarbeidelsen er forankret i Innlandsstrategien.
Alle dokumentene kan leses her:
https://innlandetfylke.no/politikk/aktuelt/nyheter-politikk/tre-planprogram-pa-horing.28642.aspx
Planprogrammene legger grunnlaget for arbeidet, og skal blant annet si noe om formålet med planen,
hvilke tema planen skal omhandle og hvordan samfunnet skal involveres i arbeidet med planen. FNs
bærekraftsmål skal legges til grunn i arbeidet med alle tre planene.
Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til at Innlandet oppleves som et åpent og
inkluderende samfunn for alle, både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk.
Regional plan for samfunnssikkerhet skal være en overordnet og samlende plan som gir
forutsigbarhet og langsiktighet for samfunnssikkerheten i Innlandet.
Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet skal utforme, konkretisere og koordinere en
offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet.
Det framgår av sakspapirene at det viktige grunnlaget for arbeidet er lagt gjennom prosjektgrupper
med deltakere fra fylkeskommunen og statsforvalteren, og for regional plan for det inkluderende
Innlandet også med deltakelse fra NAV. For alle tre planområdene har det vært politiske
styringsgrupper med fylkespolitikere.
Regionrådgiver er spørrende til om denne organiseringen, som foreslås videreført, er i tråd med
partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene med ambisjonen om «god
dialog, tidlig involvering og reell medvirkning mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune.»
Det bør vurderes om kommunene skal involveres på en bedre enn måte enn det som synes å være
planen for det videre arbeidet.
Denne oppfordringen har også sin bakgrunn i at vi så langt har registrert at det i Innlandet
fylkeskommune er gjennomført eller igangsatt arbeid med flere andre strategier, planer og utredninger
uten tidlig involvering av kommunene. Det er gitt orienteringer etter at premissene i stor grad er lagt,
eller dokumentene er utarbeidet.
Innlandet fylkeskommune er avhengig av et godt samspill med kommunene både for å nå målene i
regionale planer og andre dokumenter, og da er det nødvendig både med aktiv deltakelse i
prosessene og eierskap til de beslutninger som tas.
Under behandlingen av sak om innspill til Innlandsstrategien i mai i fjor, vedtok arbeidsutvalget i
Regionrådet for Fjellregionen en uttalelse der det blant heter: «Det er også avgjørende at
samhandlingen med kommunene utvikles for å gjøre det mulig å iverksette ønskede tiltak og nå
målene.»
På denne bakgrunn må det gjennomføres en prosess med kommunene/regionrådene om hvordan
man skal klare dette på en best mulig måte før nye større arbeid igangsettes.
Dette innspillet om organiseringen av arbeidet og dialogen med kommunene har direkte sammenheng
med hvilke konkrete planer som skal komme ut av prosessene. Innlandet er mangfoldig med ulike

fortrinn, behov og muligheter rundt om i regionene, og det er derfor behov for differensierte tiltak som
støtter opp om velfungerende og gode regionale tiltak og organisasjoner. Dette bør etter
regionrådgivers vurdering inn i formålet med de tre regionale planene.
Fylkeskommunen har allerede i mange saker vært opptatt av at tilbud og tjenester i tidligere Hedmark
og Oppland skal harmoniseres, og dette setter velfungerende lokale løsninger i spill. Regionrådgiver
mener derfor at det allerede nå bør gjøres en vurdering om hvorvidt denne politiske strategien er riktig
for en positiv utvikling i hele Innlandet!
De overordnede målene som er foreslått for de tre regionale planene synes å være gode, men
utfordringen er å finne svarene på hvordan de skal nås rundt om i det store fylket.
Regionrådgiver har ikke hatt kapasitet til å gå grundig nok inn i alle tre forslagene til planprogrammer
og konferert med kommunene om alle temaene, og det må være rom for å komme med innspill
underveis i tråd med betraktningene over.
I forhold til Regional plan for det inkluderende Innlandet, savnes fokus på lavinntektsfamilier og deres
utfordringer.
Når det gjelder Regional plan for samfunnssikkerhet, er det i vårt område sentralt å få bedret
mobiltelefondekningen i tillegg til blant annet alle utfordringene med riks- og fylkesveiene og andre
problemstillinger i statsforvalterens fylkesROS.
Medlemskommunene i Regionrådet for Fjellregionen er nå i ferd med å oppdatere egne planer innen
klima, energi og miljø. Det legges til grunn at det gjennom dette arbeidet kommer konkrete forslag til
planene for samfunnssikkerhet og klima, energi og miljø.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at arbeidet med de regionale planene må
resultere i differensierte tiltak som støtter opp om velfungerende og gode regionale tiltak og
organisasjoner.
Gjennom dialog må det tas grep som styrker samhandlingen med kommunene for å nå målene,
som overordnet oppleves som gode.
Arbeidsutvalget legger til grunn at flere konkrete tiltak kan diskuteres underveis i arbeidet med
planene, og viser for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

