


Konsensus: enighet

• I resultat og i prosess

• Verdien av nei «NO» ingen aktive gisler

• Innlandet som konsensusprosjekt

• Fylkesmannsrollen: dialog og tilrettelegger, døråpner og initiativtaker

• Konsensusen må bygges ut over det lokale : kommune,region,fylke
stat

• Slår Innlandet tilstrekkelig inn?

• Hva ønsker dere og vi om arenaer for konsensusbygging



Innlandet; hva nå?
Forvitring eller potensiale?

Gode tjenester og fornøyde ansatte: vi har passert «point of no
return»

Vi forvalter enorme verdier

Folk bryr seg egentlig ikke så mye om fylket eller kommune (pent sagt)

Noen ganger spiller grenser liten rolle

Økonomisk-økologisk og sosial bærekraft (som en sirkel)



A) Fordeling



B) Produktivitet



1) Tillit



Skal vi gjøre som landbruket?

• Større produktivitetsvekst (hva vi produserer pr time) enn 
næringslivet ellers

• Siden år 2000 +67% produktivitetsvekst (+16% næringslivet ellers)

• Innlandet:

20% av landets produktive jordbruksareal

30% av landets produktive skog

Over 10 milliarder i verdiskaping i innlandet

25 000 sysselsatt



Offentlig forvaltning – mer for mindre?

• Tenke mer enn større bevilgninger?

• Tenke utover rettsliggjøring

• Tenke annerledes enn mer telling, kontroll, tilsyn og rundskriv?

• Rive siloene?



Skal vi sammen forsøke å:
• Bli den regionen i landet med mest effektiv og innovativ offentlig sektor

Fra fogdestrid og kamp om sin egen posisjon til strukturer som gir mer?

• Skape teknologioptimisme? Post i butikk, Altinn, BankID, E-resept, skypemøter, omsorgsteknologi og stemmegivning?

• Kvitte oss med symboler og politikkens latente funksjoner?

Avsporing, renovasjon og handling

• Gi utdanningsnivået og forskningen et skikkelig løft – og etablerer et universitet til

(Andelen med kort høyere utdanning i Innlandet under 20%, Oslo

27%) (Lang høyere utdanning : 5% contra 17% )

• Løfter andelen sysselsatte betydelig (flere i arbeidsstyrken)

• Skape fremtidas treforedling i Innlandet

• Slå rekord i forebygging : 1 krone investert 5 spart

• Rive siloene i offentlig forvaltning: tenke på tvers

• Bli den regionen som setter barns trygghet virkelig på dagsorden

• Foregangsregion i sikkerhetsarbeidet: Cyberforsvar og IKT sikkerhet 

• Sikre et fremtidsretta sjukehustilbud

• Region nr 1 i bærekraft, og foredling av bærekraftige ressurser/bærekraftig reiseliv

• Den regionen med minst omdisponering av matjord




