48 kommuner på
100 dager
Se fylkesmannen.no/innlandet/Knut på tur

Til gagn og beste for Innlandet
1. januar 2019 ble Knut Storberget f ylkesmann i Innlandet. I løpet av de 100
første dagene i jobben vil han besøke alle de 48 kommuner i embetet for å
bli enda bedre kjent med folk og kommuner, og for at vi som bor her skal bli
kjent med det nye embetet – og med han. Her er noe av det han har sagt om
framtida.
Jeg tar fylkesmannsinstruksen på alvor og vil «virke til gagn og beste for
fylkene og ta initiativ som finnes påkrevd», som det heter. Jeg vil bruke
den initiativretten jeg har.
Samtidig er det viktig å være tydelig som statens r epresentant i
Innlandet, og se at Stortingets intensjoner og regjeringens vedtak blir
fulgt opp. Det er en viktig opp-gave, for eksempel å bevare matjorda og
å sikre artsmangfoldet for framtida. Dette er det jo også tverrpolitisk
enighet om. Men det er ikke bare fordi vi er bundet av nasjonale og
internasjonale forpliktelser vi skal sikre dette. Natur og miljø er også
våre fremste fortrinn og er med på å gjøre Innlandet unikt.
Jeg tror på dialog og at det går an å snakke seg fram til gode løsninger.
Jeg ser at fylkesmannsembetet har a
 utoritet i kraft av fagkunnskapen
vår og kjennskapet vi har til kommuner og andre virksomheter. Dette
skal vi bruke med klokskap slik at Fylkesmannen kan være «den gode
autoritet».
Mitt mål er at fylkesmannsembetet skal være en aktør å spille på lag
med – for enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv og k
 ommuner.
Vi planlegger og arbeider for, at våre barn og unge skal ha ei god framtid
her. Det kan være mange grunner til at det offentlige skal spille en rolle
overfor utsatte barn; det kan være barn i lavinntektsfamilier, barn og
unge som bor i rusutsatte miljøer, eller barnevernsbarn. Vi må se hele
mennesket, slik at forskjellige instanser og forskjellige nivåer spiller
sammen.
Jeg er opptatt av at vi utnytter ressursene vi har innen jord og skog.
Innlandet har fantastiske ressurser på dette området. Vi har det som er
fornybart og bærekraftig. Men vi må utnytte råstoffet bedre; foredle mer.
Her må mange kjenne sin besøkelsestid.

Dette er de fire grunnene til at Knut Storberget ville bli fylkesmann
– sagt til media og de ansatte da han ble tilsatt:
Fylkesmennene gjør en viktig jobb i folks liv, enten det er innenfor vergemål
eller barnevern – eller for den saks skyld når det gjelder rovvilt.
Jeg er glad i Innlandet. Det er en spennende og utfordrende framtid, og
Fylkesmannens initiativmulighet vil jeg gjerne benytte til å bidra til å styrke
Innlandet.
Jeg vet at fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland var preget av
skikkelighet og soliditet og er eksempler på et embetsverk som er uvurderlig
for demokratiet.
Jeg vil være enhver regjerings representant. Jeg ønsker ikke å stå på bare for
ett parti, men for den regjering vi til enhver tid har.

Jeg opptatt av beredskap. Klimaendringer vil påvirke n
 aturen, og tekno
logi vi blir mer og mer avhengig av vil gjøre oss mer og mer utsatt.
Det blir mer og mer behov for beredskapsarbeid framover.
Så er jeg opptatt av at Innlandet må markere seg i det nasjonale bildet.
Jeg vil bidra til å trekke fram de positive tingene. Når Innlandet får utvikle
seg, tror jeg mange vil se en større helhet og oppleve fylkesgrensen
mellom Hedmark og Oppland som nokså kunstig. Husk at vi får et sterkt
Trøndelag i nord, et sterkt Vestland og store Viken som naboer. Norge
trenger da et sterkt Innlandet. Det skal vi strekke oss etter.
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