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Kongelig resolusjon – fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008.
Miljøverndepartementet har i oversendelsesbrev av 07.04.05 mottatt fylkesplan for Hedmark
2005 – 2008 til sentral godkjenning.
I samsvar med endringer og tilpasninger på regionalt nivå er fylkesplan for Hedmark 2005 –
2008 utarbeidet som en regionalpolitisk utviklingsplan for Hedmark og Innlandet. Målet med
planen har vært å utforme en bredere og mer helhetlig regionalpolitikk for Hedmark og
Innlandet. Deler av planen er utarbeidet i samarbeid med Oppland fylkeskommune.
Fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008 vil bli fulgt opp av retningslinjer for regionalt og
kommunalt plan- og utviklingsarbeid og et handlingsprogram. I det videre arbeidet med
oppfølging av planen bes det ta kontakt med aktuelle fagdepartement.
Regjeringen ser det som positivt at fylkene Hedmark og Oppland har samarbeidet om deler av
planen og en felles utvikling av Innlandet og at utviklerrollen er tillagt betydelig vekt i
arbeidet med planen. Den foreliggende fylkesplan representerer også en forenkling i forhold
til tidligere planer og framstår som mer funksjonell med tanke på en felles politisk plattform.
Planen har som visjon at framtidstro og optimisme skal prege hele Hedmark med et hovedmål
å utvikle attraktive lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo- utdannings- og
etableringslyst. For å få til en slik utvikling er det utarbeidet
- politikk for Hedmark
- politikk for internasjonalt arbeid
- politikk for Innlandet
- politikk for regionene i Hedmark
- retningslinjer for regionalt og kommunalt plan- og utviklingsarbeid
Regjeringen registrerer med tilfredshet at begrepet bærekraftig utvikling og temaene
likestilling og barn og unge er lagt til grunn som overgripende perspektiver i planen.
Fylkesplan for Hedmark er blitt til gjennom et bredt samarbeid med politiske og faglige
miljøer i Hedmark og nabofylkende. Så vel næringsliv som regioner, kommuner og regional
stat er trukket aktivt inn i planarbeidet. Det går imidlertid ikke tydelig fram av planen i
hvilken grad Sametinget har vært involvert i utarbeidelsen av fylkesplanen.
Regjeringen anser at et slikt samarbeid og partnerskap om fylkesplanen sammen med
handlingsprogrammet vil ha stor betydning for oppfølging av planen.
Med bakgrunn i arbeidet med fylkesplanen ønsker Hedmark fylkeskommune å utvikle et
partnerskap med statlige myndigheter med tanke på gjennomføring og ressursbruk.

I den sammenheng har Hedmark forventninger til staten om avklaringer og partnerskap i tråd
med enkeltområder som blir tatt opp i planen. Regjeringen ønsker å gi tilbakemelding til dette
på følgende områder.
Kulturområdet
Regjeringen vil peke på fylkeskommunens framtidig rolle som kulturminnemyndighet som
oppfølging av St. medl. nr 16(2004 – 2005) Leve med kulturminner.
Landbruk
Fylkesplanen inneholder gode beskrivelser av landbrukssektoren og viser til at fylket har en
bevisst holdning til bærekraftig landbruk og levende kulturlandskap. Regjeringen slutter seg i
hovedsak til de strategier og vegvalg som er gjort for denne sektoren. Regjeringen savner
likevel en nærmere omtale av den samiske kulturen og reinsdriftens næringsmessige og
kulturelle betydning for deler av fylket, og vil særlig understreke viktigheten av at reindriften
og behovet for sikring av reindriftens arealer blir synliggjort i fylkesplanen.
Areal
Regjeringen ser positivt på en videre satsing på fjellområdene. I St. medl. nr 21(2004 – 2005)
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er det trukket opp viktige arealpolitiske
føringer. Fjellområdene skal forvaltes som landskap der kultur- og naturressursene,
næringsmessig utnytting og friluftsliv sikres og gjensidig utfyller hverandre. Lokalisering og
utforming av fritidsbebyggelse hører med i dette bildet.
Av St.meld. nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand fremgår
det at Regjeringen har som mål å styrke den lokale miljøinnsatsen. Gjennom et 5-årig
utviklingsprogram skal miljøvern settes tydeligere på den lokalpolitiske dagsorden. Ved å
synliggjøre og styrke kommunenes rolle som samfunnsutvikler, skal det oppnås økt
gjennomslagskraft for viktige miljøhensyn innen en rekke politikkområder i kommunene.
Som ledd i programmet vil det bli lagt vekt på å utvikle verktøy og virkemidler som
synliggjør og integrerer miljøvern i kommunenes ordinære plan- og styringssystem.
I november 2004 la Regjeringen fram Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med
nedsatt funksjonsevne - plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder.
Handlingsplanen er femårig (2005-2009) og viser hvordan staten vil samle og styrke innsatsen
for å gi alle innbyggere likeverdige muligheter til å være aktive i samfunnslivet.
Fylkeskommunen oppfordres, sammen med fylkesmannen, til å finne hensiktsmessige
samarbeidsformer for å fremme universell utforming og økt tilgjengelighet både på fylkesnivå
og i forhold til kommunene.
Innlandsuniversitetet
Lov om universiteter og høyskoler åpner for at høyskoler kan utvikle seg til universiteter. Det
er Kongen som tar avgjørelse om slik endring, etter en faglig vurdering fra Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
Det er samtidig ikke noe mål at mange høyskoler skal bruke ressurser på å kvalifisere seg til
universitetsstatus, men heller videreutvikle sine profesjonsstudier i tråd med landets og
regionens behov.

Rovvilt
Når det gjelder regjeringens rovviltpolitikk vises det til rovviltmeldingen St.meld. nr. 15
(2003 – 2004) Rovvilt i norsk natur, behandlingen av denne i Stortinget og de mål som er
fastsatt for denne regionen i egen forskrift
Differensiert arbeidsgiveravgift
Regjeringen arbeider meget aktivt for gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift som
virkemiddel i regionalpolitikken. En mulighet for gjeninnføring vil være avhengig av at det
åpnes adgang til dette i de kommende reviderte retningslinjene for regionalstøtte i EU. Det
kan på det nåværende tidspunkt ikke sies noe nærmere om hvilken utforming en eventuell ny
ordning vil få.
Organisering av offentlig sektor
Det vil våren 2007 bli lagt fram en prinsippmelding for Stortinget om fremtidig styrings- og
forvaltningsstruktur.
Flerkjernet byutvikling på Østlandet
I den nye regionalmeldingen St.meld. nr. 25(2004 - 2005)Om regionalpolitikken har
regjeringen gått inn på spørsmålet om en flerkjernet byutvikling på Østlandet. Regjeringen ser
en bevisst satsing på flerkjernet byutvikling når det gjelder transport og lokalisering, som et
viktig grunnlag for en regional balanse i utviklingen innenfor et større område som
Østlandsområdet.

Samarbeid om Innlandet 2010
Innlandet 2010 er et av regjeringens innovasjonsprosjekter der en har valgt å fokusere på ulike
satsingsområder. Dette arbeidet er fulgt opp av regjeringen senest i samband med revidert
nasjonalbudsjett. Arbeidet med Innlandet 2010 vil være grunnlag for videre dialog med
sentrale myndigheter om den videre oppfølgingen av denne satsingen.
Avslutning
Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008 ikke
omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de
årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige
myndigheter for å sikre gjennomføringen av planens strategier og tiltak.
Miljøverndepartementet
tilrår:
Fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008, vedtatt av fylkestinget 14. desember 2004,
godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4, med de merknader og
forbehold som er nevnt i Miljøverndepartementets foredrag i saken.

