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Høring 
 
 
Innlandsstrategien har fastsatt Innlandets visjon, eventyrlige muligheter. Det betyr et fylke 
med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon innen teknologi, 
industri, landbruk og reiseliv. 
 
Vi skal jobbe for å realisere eventyrlige muligheter i Innlandet gjennom: 

• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser. 
• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder. 
• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet. 

 
Regional plan for det inkluderende Innlandet er en oppfølging av Innlandsstrategien. Planen 
konkretiserer mål, strategier og satsinger vi skal samhandle om for at innlandet skal 
oppleves som et inkluderende samfunn for alle.   
 
Vi legger nå forslag til ny plan ut til høring/offentlig ettersyn. Vi inviterer alle, både 
innlandssamfunnets aktører og andre, til å ta del i dette viktige arbeidet. 
Vi ønsker tilbakemelding på både innretning og innhold. Spesielt oppfordrer vi dere til å gi 
tilbakemelding på handlingsprogrammet, slik at dette kan aktualiseres og konkretiseres. 
Høringsperioden er en sentral del av prosess- og medvirkningsarbeidet. Vi imøteser dine 
innspill. 
 
 
Høringsfrist er satt til 15.10.2022.  
 
 
 
Høringswebinar. 
Vi legger til rette i høringsperioden med et webinar 18.08.2022 kl. 10.00-11.00. Dette 
arrangementet er åpent for alle som får oversendt planen på høring.  
Lenke til webinaret finner du her:  
Høringswebinar - Regional plan for det inkluderende Innlandet 18.08.2022. 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNlMTNiNjItYmI5OS00NjMxLTgzYjMtYjY3OGFiNjlmYzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6bba49-6f35-4d82-9fca-4827d417cd3e%22%2c%22Oid%22%3a%22e10f0fc8-d896-453e-b5dc-3ab4226c8500%22%7d


 

  Side 2 av 2 

 
 Om du ikke har mulighet for å delta på dette tidspunktet vil arrangementet bli tatt opp og lagt 
ut på vår hjemmeside www.innlandetfylke.no  
  
 
Høringsuttalelsene sendes til  
Høringsuttalelser kan sendes både digitalt og pr. post. 
 
post@innlandetfylke.no 
 
Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404, 2325 Hamar 
 
 
 
Planens dokumenter finner du på denne lenken: 

1. Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030) – Mål og strategier 
2. Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030) – Handlingsprogram 
3. Regional plan for det inkluderende Innlandet – Kunnskapsgrunnlag 
4. Rapport 1: Medvirkning Regional plan for det inkluderende Innlandet. 
5. Rapport 2: Medvirkning tre nye regionale planer 

 
Andre vedlegg  
Saksfremlegg for Fylkesutvalget 21.06.2022 
Protokoll, 21.06.2022 
Høringsparter 21.06.2022 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Inger Stubsjøen  
Rådgiver  
Regional plan og analyse  
Samfunnsutvikling 
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