Innspill til melding om bærekraftige byer og sterke distrikter
FraHedmarkfylkeskommune
Vedtatt av f Ikestin et i Hedmark 20. a ril 2016:
Hedmark og Oppland fylker trenger en politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter som
gjør at regionen kan ta tak i sine egne utfordringer og bidra til regional utvikling.
Fylkeskommunens rolle som samfunns- og næringsutvikler må prioriteres, tydeliggjøres og
samordnes. I tillegg vil Hedmark og Oppland fylkeskommuner peke på disse områdene som
det er knyttet forventninger til at statlig politikk skal bidra til å utvikle:
1.Hedmark og Oppland fylkeskommune mener det må utarbeides forpliktende
utviklingsplaner mellom regionale partnerskap og statlig nivå for å sikre et
konkurransedyktig næringsliv og tilgang på kompetent arbeidskraft. Virkemiddelbruken
forvaltes av regionalt nivå og knyttes opp mot regionale satsninger og fortrinn.
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Fylkeskommunene bør ha en sentral rolle i forbindelse med prosess rundt utvikling av
areal- og boligplanlegging som sikrer lokal og regional utvikling.
En ny distriktspolitikk må opprettholde en differensiert arbeidsgiveravgift, bidra til
innovasjon basert på regionale forutsetninger og en godt utbygd infrastruktur i hele
regionen. Den nasjonale fordelingsnøkkelen for regionale utviklingsmidler må gjenspeile
fylkenes utfordringer framover.
Det er behov for å avklare statens bidrag i oppfølgingen av regionale planer som er vedtatt med
basis i nasjonale vernehensyn. Verneforskrifter / verneområder legger begrensninger i kommersiell
bruk av natur som kunne gitt utvikling av nye arbeidsplasser. Vern må derfor balanseres mot aktiv

bruk av natur- og ressursgrunnlaget slik at bosetting og næringsliv ivaretas.
Hedmark og Oppland ønsker og har mulighet til å ta en nasjonalt ledende rolle innenfor
utviklingen av bioøkonomi. Staten må tilrettelegge for et sterkt landbruk og utvikling av
arbeidsplasser. Samtidig må det legges til rette for økt kommersiell bruk av kultur- og
naturområder.
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Innvandrere er en nødvendig ressurs for distriktene som preges av eldrebølge og til dels
fraflytting. God integrering og inkludering av innvandrere er helt essensielt for å få folk til å
ville bosette seg, og bli boende. Kommunene bør stimuleres til å jobbe med strategisk
boligplanlegging.
Breibåndtilbud er viktig i de fleste næringer. Dialogen med markedet skjer mer og mer
over nettet. Tilbyderne av breibånd tar begrenset med risiko og viser til manglende
inntjening. Derfor må staten støtte videre utbredelse av breibånd i distriktene sterkere enn i
dag. Dette er en helt nødvendig infrastruktur

for videre utvikling av næringslivet.

