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Linje 97 Endres til: Befolkningsframskrivinger viser at denne utviklinga vil 
fortsette, om vi ikke lykkes med å ta grep for en annen retning.  

Linje 103 Nytt avsnitt: Kultur er identitet og røtter for innbyggerne i 
Innlandet. Den er kilden til å bli kjent med oss selv og 
hverandre, og er lim mellom mennesker. Kultur gjør livene våre 
rikere og gjør fylket mer attraktivt. Kunsten har sin klare 
egenverdi. For mange er den i tillegg en arbeidsplass og 
grunnlag for næringsutvikling. 

Linje 114 – 116 Endres til: Samtidig er det nødvendig at næringslivet utvikler seg 
og etterspør medarbeidere med ny kompetanse, som kan bidra 
til økt innovasjon og verdiskaping. 

Linje 129-134 Flyttes til før linje 456. 

Linje 119 - 123 Strykes fra «Samtidig er…» til og med «…mer tid i fritidsboligen».  

Linje 139 Endres til: Arbeidsplasser er en viktig forutsetning for å beholde 
og rekruttere innbyggere. Vi skal derfor vise både vilje og evne 
til å føre en aktiv næringspolitikk i hele Innlandet. Utvikling og 
nyskaping er avgjørende for framtidige arbeidsplasser og velferd.  

Linje 159 Etter «..spillutvikling» legges til «og informasjonssikkerhet». 

Linje 163 Linjeskift og nytt avsnitt etter «…som universitet». 
Tillegg før setningen som begynner med «Forsvarets...»: 
Innlandet er et viktig forsvarsfylke. Hæren, Heimevernet og 
Cyberforsvaret sin virksomhet i fylket må utvikles videre for å 
sikre framtidig nasjonal sikkerhet og bidrag i internasjonale 
militære oppdrag. 

Linje 166 - 171 Endres til: Det grønne skiftet gir muligheter for Innlandet, og vil 
kunne bidra til nye arbeidsplasser. Jord- og skogbruket gir 
grunnlag for innovasjon og verdiskapning gjennom en 
videreutvikling og styrking av bioteknologimiljøene. Norge og 
Innlandet trenger en ny, grønn produksjonsindustri, både for å 
sikre lokal foredling av ressurser og for å redusere 
klimagassutslipp. Det må legges til rette for utvikling og 
innovasjon knyttet til nye produkter, produksjonsprosesser og 
logistikk. 

Linje 172 - 178 Endres til: Pandemien har synliggjort betydningen av styrket 
selvforsyning. Dette gir Innlandet store muligheter. Innovasjon 
basert på Innlandets råvarer og kompetanse kan bidra til å 
utvikle nye produkter og løsninger. Utviklingen av byer og 
tettsteder skaper press på jordbruksareal. En helhetlig 
arealpolitikk for å motvirke nedbygging av naturmangfold, 
dyrket og dyrkbar mark og som ikke har negativ effekt på det 
biologiske mangfoldet er nødvendig. Sikring av bærekraftige 
beiteressurser, dyrket og dyrkbar mark er viktig i framtida. 

Linje 182 - 185 Endres til: Innlandet er landets største reiselivsfylke i tillegg til å 
være det største hyttefylket. Innlandet har mål om å oppnå 
større verdiskapning og attraktive lokalsamfunn innenfor denne 



næringen. Opplevelsesutvikling og verdiskapning må skje lokalt 
og i en helhetlig og samfunnsmessig sammenheng. Økonomisk, 
sosial og miljømessig bærekraft må ligge til grunn. 

Linje 219 Ny tekst: Kulturminner, kulturmiljøer og museer er viktige deler 
av samfunnets kollektive hukommelse. Kulturarven kan bidra 
med kunnskap, fortellinger og opplevelser. Kulturarven ivaretas 
best gjennom riktig bruk og aktiv forvaltning. Derfor skal 
samfunnet som helhet ha ansvar for å ta vare på den felles 
kulturarven, både den materielle og immaterielle.  

Linje 237 Endres til: …tilgrensende fylker og län.  

Linje 239 Endres til: …betydelig vedlikeholds- og investeringsbehov på… 

Regional plan for det 
inkluderende Innlandet 

 

Linje 354 - 358 Endres til: Inkludering av flere i arbeidslivet vil øke andelen 
sysselsatte og bidra til et bedre liv for menneskene dette 
gjelder. Et mangfoldig samfunn er en styrke som bidrar til at vi 
kan lykkes med innovasjon og utvikling, dette er også en faktor 
for at flere skal velge å bosette seg i Innlandet. 

Linje 360 - 367 Endres til: Samfunnet skal bidra til å utjevne forskjeller. Sosial 
ulikhet er et rettferdighetsproblem, et levekårsproblem, et 
folkehelseproblem og et samfunnsøkonomisk problem. Vi må ta 
vare på hele mennesket, og bidra til at folk er i stand til å 
mestre egne liv. Det er viktig med gode møteplasser og et aktivt 
organisasjonsliv for at alle skal kunne ta del i fellesskapet, dette 
skaper også levende lokalsamfunn. Folk trenger påfyll av 
kunnskap gjennom hele livet, og derfor er det viktig med et 
godt tilpasset, relevant og treffsikkert opplæringstilbud. Det 
handler også om å skape et mangfoldig arbeidsliv, fordi 
nytenking og innovasjon kommer i arbeidsmiljøer hvor vi er 
forskjellige. 

Linje 376 - 383 Endres til: 
o Et inkluderende arbeidsliv 
o Kompetanse og livslang læring 
o Et mangfoldig samfunn 
o Universell utforming og mobilitet 
o Møteplasser og arenaer for inkludering 
o Inkludering gjennom kulturfeltet, herunder kunst, 

kulturarv, folkehelse, idrett og frivillig sektor 

Linje 386 Tillegg: 
o Regional plan for kompetanse, Oppland 
o Regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hedmark 

Regional plan for 
samfunnssikkerhet 

(Forenkle/endre plannavnet, men fortsatt ha samme innhold. 
Jmfr den nasjonale Samfunnssikkerhetsmeldingen) 

Linje 431 Nytt kulepunkt: 
o Cyber- og informasjonssikkerhet 
o Forsvarets tilstedeværelse i Innlandet  

Linje 436 Nytt kulepunkt: 
o Bredbåndstrategi, Oppland 

Regional plan for klima, 
energi og miljø 

 



 

Linje 439 - 443 Endres til: Formål med planen: Utforme, konkretisere og 
koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet. 
Klima- og miljøhensyn skal veie tungt i alle samfunnsspørsmål, 
men det skal tilpasses at vi lever i både by og bygd. Det handler 
om å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte og skape 
nye grønne arbeidsplasser. 

Linje 449 Nytt avsnitt: Bærekraftig jord- og skogbruk er en del av 
klimaløsningen. Jordvern skal sikre matproduksjon og som et 
stort skogfylke må også skogproduksjon sikres og utvikles.  

Linje 455 Nytt avsnitt: Det offentlige har stor innkjøpsmakt og denne bør 
brukes til å ta gode klimavalg for framtida. Dette handler for 
eksempel om mer bruk av tre i bygg og materialvalg i 
produksjoner og fokus på sirkulær økonomi.  

Linje 461 - 462 Strykes fra: «Vern av naturområder…». 

Linje 464 Nytt avsnitt: Jord- og skogbruk er en viktig næring i Innlandet, 
både bioøkonomi og sirkulær økonomi blir et viktig grunnlag for 
framtidig klimavennlig verdiskaping i det grønne 
karbonkretsløpet. FNs 5. klimarapport peker på skog som en 
viktig del av løsningen opp mot klima. 

Linje 469 Endres til:  
o Grønn omstilling og verdiskaping 

Linje 486 Nytt kulepunkt: 
o Bioøkonomistrategien  

Linje 518 Endres til: Innlandet fylkeskommune er også medlem av KS, 
Samarbeidsalliansen Osloregionen, Osloregionens 
Europakontor og øvrige nettverk. 

Linje 531 Endres til: Fylkestinget er opptatt av å lage en hensiktsmessig og 
oversiktlig planportefølje for Innlandet, og ønsker samtidig å 
redusere omfanget av planer og strategier. Dette har også… 

Linje 539 «Regional plan for attraktive byer og tettsteder, Oppland» tas ut 
av tabellen, og det tilstrebes en lik praksis for de to gamle fylkene 
fram til nye planer om temaet er vedtatt for hele Innlandet. 


