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Høring og offentlig ettersyn av regionale planer  

 

Vi viser til utsendte Regionale planer til høring. Her er det gjort mye og grundig arbeid og 

planene indikerer at Fylkeskommunen har mange og gode ambisjoner. 

 

Vi har konsentrert oss om to av planene: Regional plan for verdiskaping og Regional plan 

for kompetanse, og handlingsprogrammene i disse planene. Vi har følgende innspill: 

 

Regional plan for verdiskaping 

- Vi ønsker at Fylkeskommunen er tydeligere i ambisjonene og støtten til den 

tradisjonelle volumproduserende matproduksjonen. Et aktivt landbruk er viktig for 

sysselsetting, bosetting og aktive lokalsamfunn i hele fylket. Det er også avgjørende for 

å sikre de mange arbeidsplassene i næringsmiddelindustrien i fylket. Oppland 

fylkeskommune bør ha som uttalt strategi å støtte opp i arbeidet for å sikre best mulig 

rammevilkår for norsk landbruk og matproduksjon. 

- Vi ønsker  at Fylkeskommunen har en mer offensiv inngang og mer konkrete 

formuleringer om å bidra til å finne løsninger for produksjon av biogass, små og store 

anlegg, med utgangspunkt i husdyrgjødsel.  

 

 

 

Regional plan - Kompetanse for arbeidsliv i rask endring 

- Virksomheter versus næringslivet blant aktører. Hva menes med de ulike?  

- Vi ønsker at det legges mer vekt på helhetstenkning gjennom hele 

kompetanseutviklingsløpet 

o Side 40: helsefremmende barnehager og skoler. Her ønsker vi at ungene skal få 

forståelse for viktigheten av å bruke sunne og kortreiste råvarer i mat og 

helsefaget 

- Under kap 8.2, delmål 6: digital kompetanse for samfunns- og næringsutvikling: her har 

vi en rivende og spennende utvikling. Vi må sikre at teknologiutviklingen blir koblet 

med hva den skal brukes til for å sikre at det blir brukernyttige verktøy. For eksempel 

koblingen teknologi – biologi 
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- Under kap 8.3 tilbud og etterspørsel etter kompetanse: Næringsorganisasjoner bør inn 

som aktør under flere av målene. 
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