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Gjeldende visjon og satsingsområder

Mulighetenes Oppland 
i ei grønn framtid
•Kompetanse
•Verdiskaping
•Samferdsel



Overordnet ambisjon og satsingsområder 

Ledende nasjonal posisjon i det 
grønne skiftet og utviklingen av 
bioøkonomien
•Attraktivitet
•Klima, energi og naturressurser
• Infrastruktur
•Kompetanse og næringsutvikling



Fellesnemnda vedtok 24.10.2018 
å igangsette arbeidet med visjon 
og satsingsområder for Innlandet, 
og at arbeidsgruppa skulle legge 
fram sine anbefalinger i juni 2019.

Oppnevnt som arbeidsgruppe:

Even Aleksander Hagen (Ap)
Thomas Breen (Ap)
Aud Hove (Sp)
Aasa Gjestvang (Sp)
Kari-Anne Jønnes (H)
Rune Øygarden (H)
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Møteserie for involvering
12.03.2019 – Ungdommens fylkesting

22.03.2019 – Hadeland

28.03.2019 – Kongsvingerregionen

01.04.2019 – Fjellregionen

02.04.2019 – Hamarregionen

03.04.2019 – Valdres

05.04.2019 – Gjøvikregionen

10.04.2019 – Fellesnemnda-verksted

11.04.2019 – Gudbrandsdalstinget

11.04.2019 – Sør-Østerdal

24.04.2019 – Visjonsverksted med det regionale partnerskapet

19.06.2019 – Fellesnemnda: Vedtak av visjon og satsingsområder

Medio 2020 – Fylkestinget vedtar Innlandsstrategien (regional planstrategi)



Et stort, 
mangfoldig 
og eventyrlig 
fylke!

Fra flate jordbruks-
og kulturlandskap, 
via flotte mjøsbyer 
til høge fjell og 
djupe daler.



Innlandet sine styrker og sentrale plassering

• Historisk knutepunkt mellom øst og vest, sør og nord, og 
en viktig åre for samferdsel. Skal fortsatt fylle rollen som 
et viktig knutepunkt for transport og kommunikasjon.

• Viktig arena for vekst og utvikling, særlig innen 
moderne landbruk, trebyggeri, bioteknologi, reiseliv, 
industriteknologi, innovasjon og kunnskapsformidling. 

• Synliggjøre naturgitte og menneskelige ressurser som 
gjør det mulig å oppnå resultater er avgjørende.

• Sterke regioner med både særpreg og fellesnevnere.
Mangfold, likeverd og inspirasjon til samarbeid blir viktig.



Vårt framtidsbilde?
• Det grønne lykkelandet

• Fagskole og yrkesfag

• Utbygd infrastruktur

• Største hyttefylket

• Et yrende kulturliv

• Mjøssykehuset

• Industrieventyr

• To universitet

• Cyberlandet

• Fjellfylket

• Flere folk

• Nytt OL?

• …



Ansattundersøkelse
Basert på over 400 tilbakemeldinger fra ansatte i de to fylkeskommunene.



Visjon og satsingsområder
Innstilling fra politisk arbeidsgruppe



Innlandet – eventyrlige muligheter

Et fylke med sterke røtter og store drømmer, 
med mål om å ha en ledende posisjon innen 

teknologi, landbruk og reiseliv.



Innlandet – adventurous opportunities

A county with strong roots and big dreams, 
with the goal of having a leading position in 

technology, agriculture and tourism.



For å utvikle Innlandet må vi investere i:

Innbyggere
Det skal være godt å bo, leve, jobbe og 
utdanne seg i Innlandet. Vi ønsker at flere 
skal flytte hit og tilbringe tid i fylket vårt.

Infrastruktur
Vi må sikre mobilitet og tilgjengelighet i et 
vidstrakt fylke. Derfor investerer vi i veg, 
kollektivtrafikk og digital infrastruktur.

Innovasjon
Vi har vilje til utvikling, og skal alltid lete etter 
bedre løsninger. Innovasjon, både i offentlig 
og privat sektor, skaper nye arbeidsplasser.

Inkludering
Vi skal bygge det inkluderende Innlandet og 
feire mangfoldet. Det skal skje aktivt gjennom 
universell utforming og god integrering.



To develop Innlandet, we must invest in:

Inhabitants
It should be good to stay, live, work and 
educate in Innlandet. We want more people 
to move here and spend time in our county.

Infrastructure
We must ensure mobility and accessibility in 
an extensive region. We will invest in roads, 
public transport and digital infrastructure. 

Innovation
We have the will to develop, and always look 
for better solutions. Innovation, both in the 
public and private sectors, creates new jobs.

Inclusion
We will build the inclusive Innlandet and 

celebrate the diversity. This must be done 

through universal design and good integration. 




