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HOVEDMÅL:
Hamarregionen skal være den foretrukne bo- og arbeidsregionen i Innlandet.
Gjennomføring
Regionrådet for Hamarregionen er en sentral arena for regional utvikling. I konkurranse med andre
regioner gir samarbeid og samordning økt styrke. Regionrådets Strategi er regionrådets initiativ i
forhold til områder man ser at regionen kan ha mye å hente på å stå sammen og samhandle med
flere aktører. Relevante referansedokumenter er Innlandsutvalgets rapport, Nasjonal transportplan,
Regional planstrategi og virkningene av ny infrastruktur.
Regionrådets Strategi for 2020-2024 konsentrerer seg om noen kjerneområder, som Regionrådet
anser som mest sentrale for å nå hovedmålet. I tillegg har man nevnt noen viktige faktorer hvor
samordnet politisk arbeid vil være en styrke for regionen. Klima og miljø anses som tverrgående
faktorer som er gjeldende på tvers av alle satsingsområdene for Regionrådet.
Regionrådets strategidokument er styrende for Regionrådets arbeid. Det er i Strategidokumentet den
politiske retningen ligger. Regionrådets rolle skal være som en langsiktig bidragsyter for å løfte
regionens utviklingsarbeid steg for steg, og bidra til kontinuitet i arbeidet.
Det er ønskelig at prosjekter søker samarbeid og med-finansiering med andre regionale
utviklingsaktører, slik at utbyttet av tiltakene og den felles forankringen av gode utviklingsprosjekter
kan bli styrket. Dette gjelder ikke minst muligheter som ligger i Interreg og Eu sine rammeprogram.
Planen er knyttet opp til fylkeskommunens Regional Planstrategi og Innlandsutvalgets rapport, noe
som vil kunne bety muligheter for ressursmessig samarbeid med andre utviklingsaktører. Arbeidet
skal være i tråd med den vedtatte kommunikasjonsplattformen for Hamarregionen og søker å utløse
det potensialet som ligger i å stå fast ved denne. Vi skal være en romslig region med rom for å skape,
godt vertskap og gode muligheter for aktivt liv midt i Norges spiskammer.
Med denne bakgrunn er det også en nødvendig forutsetning at Innlandet fylkeskommune er en
likeverdig partner som har oppmerksomhet mot utvikling av Hamarregionen som motor for vekst og
utvikling i Innlandet.
Prosjektplaner som er vedtatt tidligere år videreføres med de bevilgninger de har fått tilsagn om.
Arbeidsgrupper som tidligere er opprettet fortsetter sitt arbeid inntil saken man arbeider med er
gjennomført. Representasjonen i de enkelte gruppene diskuteres i Regionrådet ved behov.
Befolkningsvekst
Innlandets hovedutfordring er befolkningsutviklingen. I Innlandet har fylkene Hedmark og
Oppland hatt fødselsunderskudd hvert år de siste ti årene. Innlandets befolkning vil ikke
kunne opprettholdes uten tilflytting utenfra, og dette vil forsterkes ytterligere i årene som
kommer.
Befolkningsutviklingen bestemmer mye av økonomien til offentlige institusjoner, både
kommuner, fylke og spesialisthelsetjeneste. Befolkningsutvikling gir økt næringsvirksomhet
og større nasjonal politisk oppmerksomhet og innflytelse. For eksempel reduseres antallet
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stortingsrepresentanter fra tidligere Oppland fra neste stortingsperiode.
Den viktigste strategiske oppgaven for Hamarregionen er derfor å tiltrekke nye innbyggere
utenfra. For å få dette til må Regionrådet for Hamarregionen jobbe for en felles innsats mellom
regionen og fylkeskommunen i vår region, der tilflytterne synes det er
attraktivt å bo. Det vil gagne hele fylket. Å bremse befolkningsnedgangen er ikke
tilstrekkelig for å sikre Innlandets nåværende andel av private og offentlige ressurser, det
kan bare sikres med en befolkningsutvikling på linje med eller bedre enn resten av landet.
Behovet for tydelige ambisjoner for utviklingen av byene og byregionene har en
klimabegrunnelse, med videreutvikling av tette og miljøvennlige byer og tettsteder.
Samtidig representerer utvikling av byene også muligheter for hele fylket. Denne tenkningen
ser vi i fylkestingets vedtak av ATS for Mjøsbyen (28.04.2020): «Mjøsbyen-samarbeidet skal
utvikle regionen til en motor for resten av Innlandet, som sikrer attraktivitet relativt til Osloområdet.
Det er viktig at Regionrådet for Hamarregionen samarbeider godt med de andre regionene i
Mjøsbyen for å bidra til å skape et tyngdepunkt i Innlandet som er markant og tydelig i nasjonal
sammenheng. En mer attraktiv og konkurransedyktig Mjøsby vil kunne gi større muligheter til å
utvikle et differensiert arbeidsmarked og sikre bosettingsmønsteret i Innlandet.
Det har vært og forventes en stor urbanisering i verden. Det er vesentlig at vi også i Norge sørger for
at regioner som Hamarregionen blir attraktive for tilflytting, slik at veksten ikke bare kommer i Oslo
og de andre største byene.
Hamarregionen er en vesentlig del av Osloregionen, der et av hovedområdene er å profilere
Osloregionen inkl. Hamarregionen og attrahere talenter. Befolkningsvekst vil i større grad dreie seg
om konkurransen om de kloke hodene. Vi må derfor jobbe for å bli attraktive i både nasjonal og
internasjonal målestokk. Dette er viktig både for at offentlig sektor og privat næringsliv skal få
attraktiv arbeidskraft og kompetanse for økt verdiskaping.
Kompetanse og næringsutvikling
Økt kompetanse og næringsutvikling har vært, og vil fortsatt være noe av det viktigste
Hamarregionen må jobbe med framover. Regionrådet ønsker å bidra til å skape vekst, ambisjoner,
innovasjon og knoppskyting i regionens eksisterende næringsliv, samt å være en attraktiv region.
Regionrådet mener det vil være viktig å skape gode og nøytrale arenaer og nettverk hvor bedrifter,
på tvers av bransjer/trippel helix kommer sammen og søker utvikling, samskaping og samarbeid.

Hamarregionen er en region med et omfattende og mangfoldig næringsliv. Vi har alt fra tradisjonelt
landbruk til verdensledende bedrifter innen Bio-teknologi og VR for å nevne noe. Det er store
endringer i arbeidslivet tilknyttet digitalisering, internasjonalisering og nye forretningskonsepter.
Dette gjør at mange arbeidsplasser vil endres kraftig og noen vil falle bort i tiden som kommer.
Korona-pandemien har bidratt til at vi nå ser et skifte og taktskifte innen bl.a digitalisering og
bærekraftig forretningsutvikling. Vi må bidra til å skape morgendagens arbeidsplasser i
Hamarregionen, samtidig som vi benytter smart spesialisering innen de forretningsområder hvor vi
allerede har næringsliv i verdensklasse.
Det er viktig for samfunnet at man har et robust og levedyktig lokalt næringsliv. For offentlig sektor
er det viktig å ha skatteytere fremfor å ha mange som får støtte over kommunale sosialbudsjetter og
dermed bidra til å løfte næringslivet der det er mulig.
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Utenforskap er en stor utfordring for samfunnet og ikke minst en økonomisk utfordring for
storsamfunnet. Normaltilstanden i Hamarregionen tilsier lav arbeidsledighet på under 3 % og til dels
stort behov for arbeidskraft, som i noen grad kommer til vår region fra andre land i Europa. Antallet
utenfor skole og arbeidsliv i aldersgruppen mellom 16 og 67 år bidrar til økte utgifter for
kommunene. Ved å få stadig flere av disse over i inntektsbringende arbeid vil de bli bidragsytere i
samfunnet og også skattebetalere. Regionrådet for Hamarregionen ønsker å bidra til at kommunene i
Hamarregionen kan gjøre en samordnet og koordinert innsats mot denne utfordringen.
Profilering og markedsføring
For at arbeidet med attraktivitet i forhold til befolkningsvekst og sysselsettingsvekst skal nå ut, er det
viktig at Regionrådet også kan være med å bidra til spredningen av budskapene. Disse skal sørge for
at folk kommer til vår region, enten som bosettere, arbeidstakere eller som besøkende.
Regionrådet ønsker å bidra til å profilere regionen, som en attraktiv bo og arbeidsregion hvor man
har gode skoler, spennende arbeidsplasser og attraktive boområder. Dette fordrer at Regionrådet
samarbeider med flere aktører som er leverandørene av dette, herunder også fylkeskommunen og
kommunene med deres fagavdelinger.
Regionrådet som diskusjonsarena
Det er viktig at Regionrådet for Hamarregionen blir en tydeligere arena hvor kommuner og
fylkeskommune tidlig varsler og orienterer om saker fra egne organisasjoner, som har betydning for
resten av medlemmene i Regionrådet. Man er innforstått med at det ikke nødvendigvis er enighet
om alle saker på forhånd, men dette må ikke ligge til hinder for gode politiske diskusjoner.
Temaer man er enige om i Regionrådet, og hvor det er klokt å jobbe samlet, skal det arbeides for å
løfte frem enten på fylkesnivå eller statlig nivå. Det er viktig at Hamarregionen kommer i en posisjon,
hvor man klarer å få gjennomslag hos sentrale myndigheter for de saker som er viktige for regional
vekst og utvikling. Tettere kontakt med stortingspolitikere vil være viktig og nødvendig for å få til
dette. I enkeltsaker skal Regionrådet og bistå med å skape dialog med regjeringen.

