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Høringsuttale - Bioøkonomistrategi for Innlandet
Dokumenter:
1. Link til høringsdokumentet fra Oppland fylkeskommune:
http://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=4400
2. Vedlagt uttale fra Primærnæringsutvalget i Nord-Gudbrandsdal
Bakgrunn
Det er utarbeidet en felles bioøkonomistrategi for Hedmark og Oppland som er lagt ut på høring
med frist 4. januar 2017.
Strategien er utarbeidet i et samarbeid mellom fylkeskommunene og Fylkesmannen i Hedmark
og Oppland, og strategien eies av alle fire aktørene.
Innlandet har en betydelig del av landets ressurser og er en betydelig aktør på området. Men
innlandet har muligheter og potensiale til å bli en enda større aktør innen bioøkonomi.
Primærnæringsutvalget for Nord-Gudbrandsdal oppnevnte i sak 07/2016 et ad hoc utvalg som
fikk som mandat å utrede og komme med forslag på tiltak som kan realiseres i NordGudbrandsdalen innen tema bioøkonomi/det grønne skifte. Som medlemmer i utvalget ble
følgende oppnevnt:
 Mats Heidsve
 Per Arvid Bragelien
 Jo Trygve Lyngved
 Aud Hove
I tillegg til en uttale om Bioøkonomistrategi for Innlandet, vil regionsjefen innarbeide uttalen fra
Primærnæringsutvalget i regionrådets uttale.
Saksutgreiing
Fylkesstrategien har som visjon at Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig
bioøkonomi i Norge. Videre setter planen opp fem mål som skal sikre at Innlandet blir en
ledende aktør i bioøkonomien, og gi et vesentlig bidrag til bærekraftig vekst og utvikling. De
fem målene i strategien er:

1. Kunnskap og kompetanse
Innlandet skal ha tilgang på nødvendig kunnskap og kompetanse for å videreutvikle
bioøkonomien regionalt.
2. Marked og konkurransekraft
Innlandet skal ha attraktive etablerer- og utviklingsmiljø for biobasert verdiskaping.
3. Biologiske ressurser og returstrømmer
Innlandet skal være ledende i utviklingen av bærekraftig og kunnskapsbasert produksjon
og bruk av bioressurser.
4. Samarbeid
Innlandets bioøkonomistrategi skal gi grunnlag for en felles og målrettet innsats, være
inviterende overfor alle relevante aktører og forpliktende for alle involverte.
5. Synliggjøring og kommunikasjon
Innlandet skal påvirke og være en pådriver i bioøkonomien, drive informasjonsarbeid
ovenfor næringsliv og samfunn.
Det overordna ansvaret for gjennomføring av strategien er lagt til styringsgruppen. Denne er
sammensatt av de fire eierne av strategien. Innovasjon Norge vil være observatør i
Styringsgruppen.
Videre vil det bli oppnevnt en administrativ arbeidsgruppe bestående av de fire strategieierne.
Denne får ansvar for den daglige oppfølging og intern koordinering knyttet til strategien. Det vil
bli knyttet en egen prosjektleder til arbeidet.
Det etableres et Råd for bioøkonomisk vekst i Innlandets næringsliv (BioRåd). Dette skal bestå
av ledende aktører fra forsknings- og kompetansemiljø og næringsliv. Oppgavene til rådet er at
de skal være en lyttepost, tilføre kompetanse og bidra til å målrette strategiutviklingen.
Strategien har en tidshorisont fra 2017 til 2020.
Det er utarbeidet en handlingsplan med en rekke tiltak under hver av de fem målsettingene..
Lista over tiltak inneholder både tiltak som er mere av politisk karakter, og tiltak som er helt
konkrete.
Ad hoc-utvalget i Nord-Gudbrandsdal har kommet med forslag på tiltak som kan gjennomføres i
regionen. Tiltakene som er foreslått fra Nord-Gudbrandsdal vil kunne utfylle strategien for
Innlandet.
Høringssvar
Generelt
På bakgrunn av Innlandets nasjonalt ledende posisjon på råvarer fra skogbruksnæringen må det
nå jobbes hardt for at vi skal ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion. Innlandet får sin
store mulighet når storhetstida for oljenæringen avløses av det grønne skiftet.
Regionsjefen ser bioøkonomistrategien for Innlandet som et svært viktig arbeid for at Innlandet
kan ta viktige grep i utforming og gjennomføring av en ny politikk som tar et klarere
utgangspunkt i bioøkonomien.
Overordna strategier og konkrete tiltak – lokalisering av tiltakene
Innlandet har ikke vært preget av manglende ambisjoner for bioøkonomifeltet, men snarere av
en utilstrekkelig konkretisering av ambisjonene.

Strategien skal være – og er ambisiøs, med svært mange tiltak som søkes gjennomført innen
2020. Handlingsplanen er omfattende, og inneholder tiltak med oversikt over hvem som har
ansvar for tiltakene Det fleste av tiltakene er sentrert rundt mjøsregionen, og svært få konkrete
tiltak er tenkt gjennomført i regionene. Dette er en mangel ved strategien. Det er for lite fokus på
forhold som kan bidra til å øke avsetningsmulighetene for lokalt tømmer fra Innlandet. Det er
helt avgjørende for engasjementet og mulighetene vi har for å bidra til konkurransekraft og
verdiskaping.
Regionsjefen legger og fram forslagene til tiltak for Nord-Gudbrandsdal som Primærnæringsutvalget har utarbeidet. Disse tiltakene legges ved høringsuttalen for å tilkjennegi at vår region
også har bioøkonomi som en viktig del av vårt arbeid, og for å supplere Innlandsstrategien med
lokale tiltak fra Nord-Gudbrandsdal. Det er viktig at det er fokus på bioøkonomimiljø også
utenfor Hamar- og Gjøvikregionen.
Bioøkonomisenter Innlandet
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen støtter ideen og ambisjonen om et strukturert nettverk
mellom biokompetansemiljøene i Oppland og Hedmark. Forslaget om et eget operativt
Bioøkonomisenter Innlandet vil kunne være formålstjenlig.
For norddalsregionen er det en forutsetning at dette bygger på eksisterende kompetansemiljøer
samt at det blir en selvstendig enhet. Dersom et bioøkonomisenter organiseres som en
underavdeling til en eksisterende kunnskapspark, vil den manglende uavhengigheten
overveiende sannsynlig være til et faktisk hinder for et konstruktivt samarbeid mellom
eksisterende bioøkonomikompetansemiljøer i Oppland og Hedmark. Skal
koordineringensansvaret og forretningsadressen tillegges en eksisterende virksomhet, vil det da
være mest hensiktsmessig å dedikere dette til aktører som allerede er representert i begge
fylkene som eksempelvis Østlandsforskning.
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal mener det er avgjørende at samarbeidet struktureres på en slik
måte at ikke geografiske tilknytninger tar fokuset bort fra hovedintensjonen bak
bioøkonomisenteret. Samling om fellesstrukturer i Innlandet har i andre sammenhenger vist seg
å være krevende. Vi ser det derfor som avgjørende at organiseringen gjøres på en slik måte at
energien kanaliseres til innovasjonsprosjekter og ikke til lokaliseringstvister.

Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal støtter utkast til Bioøkonomistrategien for Innlandet
med de vurderinger som kommer fram i høringssvaret.
2. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal ber om at tiltakene i rapporten fra
Primærnæringsutvalget om «Bioøkonomi/det grønne skiftet» blir hensyntatt i arbeidet
med ferdigstillelse av Innlands strategien.

Rapport ad hoc-utvalg. Bioøkonomi/det grønne skifte
Primærnæringsutvalget oppnevnte i sak 07/2016 et ad hoc utvalg som fikk som mandat å utrede
og komme med forslag på tiltak som kan realiseres i Nord-Gudbrandsdalen innen tema
bioøkonomi/det grønne skifte. Som medlemmer i utvalget ble følgende oppnevnt:





Mats Heidsve
Per Arvid Bragelien
Jo Trygve Lyngved
Aud Hove

Utvalget har hatt 3 møter. Siste møtet var 21. september. Her tok utvalget utgangpunkt i utkast
til Bioøkonomistrategi for Innlandet som Hedmark og Oppland fylkeskommuner utarbeider.
Spørsmålet blir hvilken rolle Nord-Gudbrandsdalen kan ta i utforming og gjennomføring av en
ny politikk som tar et klarere utgangspunkt i bioøkonomien. For Oppland vil det være viktig at
både fylkeskommunen og Fylkesmannen avsetter ressurser, både person- og pengeressurser, til å
følge opp strategien. Et viktig tiltak vil være å informere både næringsliv og befolkningen
generelt hva som ligger i det grønne skifte og hvilke muligheter som ligger her.
For at næringslivet skal endre seg i en mere miljømessig retning, er det avgjørende at politikerne
fastsetter rammebetingelser som gjør dette økonomisk attraktivt. Blant annet ser vi i dag at
transport er så «rimelig» at lokal foredling i mange tilfeller ikke er lønnsomt. Videre må
virkemiddelapparatet forenkles slik at bedrifter med «grønne» initiativ enkelt kan søke om
finansiering.
Når det gjelder næringslivet i Nord-Gudbrandsdal vil det være viktig å sette fokus på det vi
allerede har. Det gjelder spesielt å arbeide for et mere bærekraftig landbruk, mer bruk av
trevirke, økt satsing på lokalmat og fokus på bedre utnyttelse av utmarksbeite. Det offentlige
kan legge klare miljøføringer på innkjøp og anbud. Videre vil det for det offentlige være viktig å
være mer miljøbevisst når det gjelder avfallshåndtering. Reiselivet er ei viktig næring i NordGudbrandsdal. Næringa kan arbeide for å bli mere miljøbevisst, og videre bruke dette i sin
markedsføring. Det bør være et mål å øke tilbudet av grønt reiseliv, landbruksbasert reiseliv, i
region.
Utvalget ser klare utfordringer og oppgaver knyttet mot forskning, kartlegging av
naturressursene vi har og hvordan utnytte disse best mulig, og utrede hvordan vi kan skape
arbeidsplasser lokalt som er bærekraftige over tid. Utvalget ser og klare utfordringer i framtiden
på grunn av klimaendringer. Hvordan skal vi tilpasse oss en lengre vekstsesong, større «trykk»
av plante- og husdyrsykdommer og sortsvalg som er tilpasset de nye klimabetingelsene.
Utvalget har satt opp noen punkter over hva vi har i Nord-Gudbrandsdalen og hva vi trenger.
Vi har:



Stort tilfang av vilt - elg, hjort og rein. (Mangler viltforedlingsanlegg)
Lokalmat - mange dyktige produsenter






Stor landbruksproduksjon, men kan øke produksjon av poteter, korn og grønnsaker - kan
produsere i drivhus!
Store naturressurser – utmark, fjell, beite, vann, skog med t.d. malmfuru, husdyrbasert
produksjon
Rein energi
Mye realkompetanse

Vi trenger:









Mer bruk av tre i bygg og krav i anbud, ikke minst innen landbruk.
Mer lokal foredling
Mer kunnskap om muligheter
Forenkling av virkemiddelapparatet
Flere forskningsprosjekt
Investeringsselskap
Avgiftspolitikk som stimulerer bio og ikke olje, gass og kull.
Fokus på informasjon om mulighetsrommet

Forslag til tiltak:
Handling

Tiltak

Ansvar/samarbeid

Bruk av tre i bygg

Oppfordrer kommunene til å
vurdere krav om bruk av lokalt
trevirke i kommunale nybygg.
Oppfordrer kommunene til å
vurdere krav om fornybar energi
som oppvarming i kommunale
nybygg
Stimulere til større bruk av tre i
landbruksbygg
Bruk av lokalmat i offentlige
arrangementer og servering i
kommunale kantiner og
institusjoner
Bidra og legge til rette for mer
effektiv og økt bruk av
utmarksressursene til beite,
bær, fisk m.m.
Viktig at vi tar ansvar for eget
søppel gjennom kildesortering
Legge til rette for etablering av
viltslakteri i region
Arbeide for etablering av et
Grønt investeringsselskap
Arrangere en klimakonferanse i
løpet av våre 2017.
Opplæring blant offentlige
innkjøpere. Få inn klimaregnskap
i anbudsdokumenter.
Informasjonskampanje overfor
innbyggerne i region
Bioøkonomi inn i både
grunnskole og videregående

Kommuner, byggenæring,
virkemiddelapparat

Bruk av lokale matressurser

Utmarksressurser

Kildesortering
Viltslakteri
Investeringsselskap
Klimakonferanse
Kompetanse

Kommuner,
lokalmatprodusenter

Landbrukskontor, viltnemnder,
FM

Kommuner, avfallsselskap
Kommuner, virkemiddelapparat
Kommuner, regionråd
Regionråd, kommuner
Kommuner, Karrieresenteret
Nord-Gudbrandsdal, regionråd,
Nord-Gudbrandsdal VGS.

opplæring

Vedtak i Regionrådet - 09.12.2016
Oppland Fylkeskommune har varslet utsatt høringsfrist til 10. februar 2017.
Saken ble utsatt til neste møte.
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Støtte til Prosjektet Unge Talenter for skoleåret 2016/17

Saksutredning
Prosjektet Unge Talenter søker om kr 65.000 i støtte til prosjektet Unge Talenter for skoleåret
2016/2017.
«Unge Talenter» er et tilbud for barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har ekstra sterk
motivasjon og interesse for å utvikle seg innenfor musikk og dans, og det er et ekstra tilbud
utover tilbudene i musikkskole, korps. Prosjektet organiseres av kulturskolene i Nord- og MidtGudbrandsdal i samarbeid med musikk- og danselinja ved Vinstra Videregående skole. Det er
en videreføring av prosjektet som ble startet opp skoleåret 2014/2015, og er tenkt avsluttet våren
2018. Prosjekteier opplyser i søknaden at dette skoleåret (2016/17) har de 44 søkere. Av disse er
24 fra Nord-Gudbrandsdal
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal har støttet prosjektet med 50.000 hvert skoleår år siden
oppstarten, og partnerskapsstyret behandlet saken i møte den 29.08.14 og 09.10.15. Regionrådet
i Midt-Gudbrandsdal har gitt samme beløp.
Vurdering
Regionsjefen vurderer dette til å være en kulturskolesak, og slik sett en sak som ligger under
kommunene og deres samarbeid om kommunalt musikkskoletilbud. Partnerskapsstyret vedtok i
møte av 09.10.15 at det skulle tas stilling til videre finansiering av prosjektet etter en evt. ny
søknad for skoleåret 2016-17.
Med bakgrunn i vedtak som ble gjort i 2015 ønsker regionsjefen likevel å foreslå at det bevilges
midler til prosjektet for skoleåret 2016/17, men at regionrådet bør gi signaler om at dersom
prosjektet skal fortsette i 2017/18 og årene framover må de finne andre finansieringskilder enn
regionrådet. Vurderingen er gjort i samråd med regionrådsadministrasjonen i MidtGudbrandsdal.

Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal bevilger kr 50.000 til «Unge Talenter» for skoleåret
2016/17.
2. Bevilgningen dekkes av partnerskapsmidler for 2017
3. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal anbefaler prosjektet «Unge Talenter» å søke andre
finansieringskilder enn regionrådet for skoleåret 2017/18 og eventuell videre drift.

