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For å realisere visjonen skal vi jobbe for:
• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser.
• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder.
• At aktører i fylket får større nasjonal betydning og synlighet.

Vårt felles prosjekt er å bygge Innlandet ved å ta i bruk mulighetene og samarbeide på tvers 
av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. 

Regionalt planarbeid er forankret i Innlandsstrategien som ble vedtatt av Fylkestinget 
23.09.2020. Strategien bygger på FNs 17 bærekraftmål, og gir retning for prioritert 
politikk i perioden 2020-2024. Les mer om Innlandsstrategien på innlandetfylke.no/
innlandsstrategien.

Felles innsats for å oppnå bærekraftmålene
Et bærekraftig samfunn handler om både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft 
og er nedfelt i FNs 17 bærekraftmål. Målene vi har lagt til grunn i den nye planen 
utfordrer den sektoriserte tradisjonen vil har både på lokalt, regionalt og sentralt nivå.
Regional plan for det inkluderende Innlandet handler om å se sammenhengene og 
skape samhandling både på tvers av fag og forvaltingsnivå.

Den sosiale bærekraften i samfunnet 
Sosial bærekraft er en sentral dimensjon i FNs bærekraftmål. Regional plan for det 
inkluderende Innlandet handler om å følge opp dette. 

Sosialt bærekraftige samfunn er preget av tillit, trygghet, tilhørighet og lik tilgang til goder 
som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. De fysiske omgivelsene er med på å sette rammer 
for det sosiale livet og skape et godt samfunn for alle. Sosial bærekraft handler om å fremme 
en samfunnsutvikling med fokus på livskvalitet og det sosiale livet. 

Et sosialt bærekraftig  
samfunn
Innlandets visjon ”Eventyrlige muligheter” betyr et fylke 
med sterke røtter og store drømmer. Målet er å ha en ledende 
posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Det er utarbeidet et forslag til hovedmål for ny regional plan, dette er:

«Innlandet skal være et inkluderende samfunn for alle.»
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Livskvalitet handler både om materielle levekår og hvordan livet oppleves. God livskvalitet 
er en felles verdi som fremmer folkehelse og fellesskap, og kan bidra til en mer bærekraftig 
samfunnsutvikling. God folkehelse vil igjen motvirke sosiale helseforskjeller, og bidra til å 
forebygge kriminalitet.

Den økonomiske bærekraften i samfunnet 
En sunn og langsiktig økonomisk utvikling er tuftet på at vi har en bærekraftig utvikling når 
det gjelder miljø og sosialt liv. Vi kan ikke oppnå god økonomisk utvikling om vi ikke har god 
balanse i samfunnets sosiale utvikling. Økonomisk bærekraft handler om å delta i arbeid og 
verdiskaping, forutsetningene for det er knyttet til livskvalitet, god helse og utdanning. 

Innovasjon og samhandling i samfunnet 
I denne sammenheng må innovasjon forstås i et bredt samfunnsutviklingsperspektiv.  
Nye utfordringer krever nytenking, omstilling og samhandling fra både private, offentlige 
og frivillige aktører. Innovasjon handler blant annet om tjenesteinnovasjon, samhandlings- 
og samskapingsformer og politisk nyskaping. Forskningsinstitusjonene er viktige aktører 
i innovasjonsarbeidet. For Innlandet handler dette om å forsterke lokale, regionale og 
nasjonale partnerskap og samarbeidsarenaer.

FNs bærekraftmål nummer 17 handler om samarbeid for å nå målene, og medvirknings-
arbeidet har vært utgangspunkt for å styrke samhandling på tvers av fag- og 
forvaltningsnivåer.

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE
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Rammer for medvirkningen
I arbeidet med ny Regional plan for det inkluderende Innlandet er Innlandsstrategien lagt til 
grunn. Strategien redegjør for utviklingstrekk, utfordringer og muligheter knyttet til de fire 
satsingsområdene:

Innbyggere - Innovasjon - Inkludering - Infrastruktur
 
Les mer om Innlandsstrategien på innlandetfylke.no/innlandsstrategien

For at Innlandet skal oppleves som et inkluderende samfunn, gir Innlandsstrategien 
følgende føringer for ny regional plan:

• Alle innbyggerne skal ha tilbud om gode og tilpassede utdanningsløp og mulighet for å 
lære hele livet.

• Et velutviklet arbeidsliv med plass for alle.
• Attraktive og levende byer og lokalsamfunn med:

• et variert og rikt kunst- og kulturliv med tilbud til alle grupper.
• en stor og mangfoldig frivillig sektor som stimulerer til deltakelse og livskvalitet.

Regional plan for det inkluderende Innlandet konkretiserer mål, strategier og handling for å 
oppnå et mer inkluderende samfunn. Arbeidsseminaret 03.12.2021 la grunnlag for planens 
hovedgrep. 

Medvirkningsprosessene er planlagt og gjennomført etter denne strukturen:

Hovedmål
«Innlandet er et inkluderende samfunn for alle.»

Det inkluderende Innlandet handler om:

Kompetanse og  
livslang læring
• Innbyggere
• Infrastruktur
• Innovasjon

Arbeidsliv og  
arbeidsplassutvikling
• Innbyggere
• Infrastruktur
• Innovasjon

Lokalsamfunn,  
møteplasser og kultur 
• Innbyggere
• Infrastruktur
• Innovasjon

Hovedgrepet fikk sin tilslutning i styringsgruppa 12.01.2022.
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Planens tre satsingsområder
Innlandet skal oppleves som et åpent og inkluderende samfunn for alle både økonomisk, 
sosialt, kulturelt og etnisk. Regional plan for det inkluderende Innlandet har derfor tre 
prioriterte satsingsområder:

1. Kompetanse og livslang læring
Kompetanse og mulighet for å lære hele livet er fundamentet for å kunne delta i arbeids- og 
samfunnsliv. Planen skal bidra til å utjevne sosiale og økonomiske ulikheter gjennom god 
inkludering i barnehage, skole og utdanning. Den skal også bidra til at barn og ungdoms 
oppvekst i Innlandet preges av åpenhet, tilhørighet og respekt. 

Vi må sikre gode oppvekstsvilkår slik at barn og unge opplever omsorg, inkludering,  
mestring og utvikling. 

2. Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling
Et velutviklet og inkluderende arbeidsliv er nøkkelfaktoren som sikrer økonomisk og 
sosial trygghet. Det motvirker sosiale forskjeller og fremmer deltakelse og god folkehelse. 
Et av hovedprinsippene i bærekraftmålene er at ingen skal bli utelatt. Et mangfoldig og 
inkluderende arbeidsliv hindrer utenforskap, skaper tilhørighet og trivsel og jevner ut 
forskjeller. Slik skapes et fremtidig arbeidsliv med kultur for inkludering og mangfold.

3. Lokalsamfunn, møteplasser og kultur
Attraktive og levende byer og lokalsamfunn er viktig for både innbyggere, næringsliv og 
besøkende. Tilgang til relevante jobber, service og tjenester samt et godt boligtilbud for 
alle er da nødvendig. Levende lokalsamfunn formes i samarbeidet mellom det offentlige, 
innbyggere, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Gode og tilgjengelige møteplasser 
og aktiviteter bidrar til å skape levende steder. Lag og foreninger er viktige arenaer for 
inkludering, deltakelse og fellesskap i lokalmiljøet.

Kompetanse og  
livslang læring

Arbeidsliv og  
arbeidsplass- 
utvikling

Lokalsamfunn,  
møteplasser og 
kultur

6



Medvirkning og  
kommunikasjon skaper  
forankring og felles innsats 
Bred medvirkning har vært nødvendig for å utvikle planen. Arbeidet startet med relevante 
innspill fra ulike miljøer og grupper. Vi håper at dette gir gode bidrag i høringsfasen, og 
stimulerer til videre samarbeid om gjennomføring av planens handlingsprogram. 

Medvirkningsseminarets formål:
• Forankre planarbeidets tematikk. 
• Skape engasjement og interesse for å utforme mål og veier til målet. 
• Definere hvordan vi sammen skaper et mer inkluderende samfunn i Innlandet.

Medvirkningsseminarene har vært gjennomført fysisk eller digitalt. Møtene har i hovedsak 
vært gruppedialog med innspill til «hva vi må gjøre» innenfor de tre hovedsatsingene i planen. 
Gruppesekretærer har i hovedsak vært fra fylkeskommunens administrasjon. Disse er 
inkludert i deltakerantallet for arbeidsseminarene. 
 

Medvirkning er forankret i loven
Når en ny plan utarbeides, skal det ifølge Plan- og bygningsloven legges til rette for god 
medvirkning (PBL §5-1). Vi har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som 
krever spesiell tilrettelegging, som barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til 
å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

Plan og bygningsloven § 5-1.

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse 
at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Planen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og er blitt til gjennom medvirkningsprosesser. 
Planen er 4-årig med perspektiv fram til 2030. Den fastsetter mål, satsingsområder og veier 
til målene. Handlingsprogrammet viser hva vi sammen skal gjøre for at «Innlandet skal 
være et inkluderende samfunn for alle». Dette fornyes hvert år i tilknytning til budsjett- og 
økonomiplan.

Planforslaget er på høring i perioden 26. juni til 15. oktober 2022.
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Planarbeidets kommunikasjons- og prosjektplan
En egen kommunikasjons- og prosjektplan ble utarbeidet før medvirkningsprosessen  
startet. Formålet har vært å sikre en åpen, tydelig og tilgjengelig kommunikasjon i 
arbeidsprosessen. Det skal være enkelt for alle å få informasjon om planarbeidet,  
og det skal være lett å forstå. Det gjelder både for språk, lesbarhet, visuelle virkemidler  
og kanalvalg. 
 
Fylkeskommunens hjemmeside (innlandetfylke.no) og Facebook-side ble benyttet for  
informasjon om planarbeidet, og hjemmesiden har vært informasjonskanal for medvirkning. 
Hjemmesiden vil også bli benyttet under høring av planen.

 
Oppstart og medvirkning
Det har vært fokus på å ivareta stor grad av medvirkning i planarbeidet. Vi har gjennomført 
oppstartskonferanse, medvirkningsseminarer og digitale dialogmøter.

Oppstartskonferanse 11.10.2021
Det ble invitert til et bredt oppstartsseminar for planarbeidet på Scandic Hotell, Hamar. 

Medvirkningsseminarer
Det ble gjennomført tre fysiske medvirkningsseminarer for kommuner, næringsliv, 
kompetanseinstitusjoner og lokale, frivillige organisasjoner.  
 07.03.2022: Tynset 
 18.03.2022: Gjøvik 
 25.03.2022: Elverum

Dette var medvirkningsseminarer for alle de tre nye planene (Regional plan for det 
inkluderende Innlandet. Regional plan for samfunnssikkerhet, og Regional plan for klima, 
energi og miljø). Rapporten fra Norconsult viser oppsummering fra disse samlingene: 
innlandetfylke.no/_f/p1/i591db6c8-8c34-4082-919f-5fad92043490/Medvirkning%20
Norconsult.pdf

Følgende grupper har vært involvert:

Barn og unge 
I arbeidet med ny Regional plan for det inkluderende Innlandet har Ungdommens fylkesting 
(UFT) vært en sentral medvirkningsarena. Det ble gjennomført eget medvirkningsseminar for de 
unge 15.02.2022 sammen med Råd for eldre og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Som et ledd i de unges medvirkning har vi også gjennomført en skrivekonkurranse for 
aldersgruppen 16-19 år. Her har de delt sine tanker om framtida i Innlandet. I planen gjengis 
sitater fra deres bidrag. Planens mål- og strategidokument viser utdrag av «ungdommens 
blikk» på framtida i fylket. 
Representanter fra UFT har hatt hovedinnledningene på de tre felles 
medvirkningsseminarene på Tynset 07.03.22, Gjøvik 18.03.22 og Elverum 25.03.2022. 
Elverum ungdomsråd deltok også på seminaret på Elverum. Ungdommens bidrag kan leses 
i sin helhet i rapporten fra Norconsult: innlandetfylke.no/_f/p1/i591db6c8-8c34-4082-919f-
5fad92043490/Medvirkning%20Norconsult.pdf
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Frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner har deltatt i planarbeidet gjennom seminarene på Tynset, Gjøvik 
og Elverum. I tillegg ble det arrangert et eget seminar på Hamar 12.03.2022. Se rapport 
fra Norconsult: innlandetfylke.no/_f/p1/i591db6c8-8c34-4082-919f-5fad92043490/
Medvirkning%20Norconsult.pdf

Kommunene i Innlandet 
Det er i kommunene livet leves. Samarbeid og medvirkning med kommunene er derfor 
sentralt for å utvikle det inkluderende Innlandet. God forankring og eierskap til planens 
satsingsområder, mål og strategier er sentralt for å følge opp planens handlingsprogram. 
Derfor er det viktig å forankre arbeidet både administrativt og politisk i kommunene. Lokal 
innsats vil være grunnleggende for å lykkes med gjennomføring av planen.

Tre regionale seminarer er avholdt. Kommunene har deltatt både administrativt og 
politisk. Det ble også informert om planarbeidet i Interkommunal tpolitisk råd og i digitale 
dialogmøter med regionene: 
 07.02. og 09.05.2022: Gjøvikregionens kommuner og Gran kommune 
 08.02. og 13.05.2022: Valdres regionens kommuner 
 18.02. og 12.05. 2022: Hamarregionens kommuner 
 23.02. og 10.05.2022: Kongsvingerregionens kommuner

Næringsliv/næringslivsorganisasjoner
Medvirkning fra næringslivet har vært sentralt for å ivareta verdiskapingsperspektivet i ny 
plan. Næringslivet ble invitert til oppstartkonferansen og medvirkningsseminarene på  
Tynset, Gjøvik og i Elverum. Det ble også gjennomført digitalt medvirkningsseminar med 
arbeidsmarkedsbedriftene i Innlandet 30. 03.2022. 

Flerkulturelt råd og flerkulturelle organisasjoner
Innlandet fylkes flerkulturelle råd er et fylkeskommunalt informasjons- og rådgivende 
organ for fylkeskommunen. Rådet skal stimulere minoritetenes samfunnsdeltakelse og 
brukermedvirkning. Et eget medvirkningsseminar ble arrangert 24.02.2022 for rådet og 
flerkulturelle organisasjoner.

Urfolk og nasjonale minoriteter 
17.02.2022 ble det gjennomført medvirkningsseminar for sørsamisk urbefolkning 
og representanter fra våre nasjonale minoriteter skogfinner, romani/tatere og jøder. 
Innledningen til representanten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen omhandlet 
hvordan vi møter framtid med kunnskap om fortid. 

Tilrettelagt høring
Høringsperioden er en viktig del av medvirkningsprosessen. Planforslaget blir lagt 
ut på høring slik at regionale myndigheter, kommuner, kompetanseinstitusjoner, 
næringsliv, frivillige organisasjoner og andre kan uttale seg om planforslaget før vedtak. 
Høringsperioden blir tilrettelagt med et høringswebinar for å forenkle arbeidet med 
høringsuttalelser.
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Oppstartskonferanse,  
medvirkningsseminarer  
og dialogmøter
Det har vært et mål å få til bred og god medvirkning i 
planarbeid for å sikre forankring og eierskap til planen. 
Spesielt viktig har det vært å involvere ungdom og grupper 
som er ikke er enkelt å nå, blant annet de flerkulturelle 
miljøene, nasjonale minoriteter og urfolk.

Her følger en oversikt over konferanser og møter som er 
gjennomført i prosessperioden.
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Møteleder:  Even Aleksander Hagen, fylkesordfører
Sted: Scandic hotell, Hamar

09.00 Registrering, morgenkaffe og mingling

10.00 Velkommen, og om de tre regionale planene 
Even Aleksander Hagen.

10.15 «Hvordan kan Innlandets næringsliv bli en drivkraft for sosial,  
miljømessig og økonomisk bærekraft?»
Sveinung Jørgensen & Lars Jacob Tynes Pedersen fra Norges handelshøyskole, Bergen.
Kommentarer fra styringsgruppelederne:

11.00 

– Per-Gunnar Sveen
– Anne Elisabeth Thoresen
– Aud Hove

Pause

11.15 

11.30 

11.55 

12.15 

13.00 

13.55 

Digital hilsen om Askers kommune arbeid med sosial bærekraft
Lene Conradi, Asker kommune, ordfører og styreleder i Sunne kommuner 

Dialog om nettverkssamarbeid – ungdoms psykiske helse, livskvalitet og sosial 
bærekraft 
Vigdis Holm, daglig leder av Sunne kommuner og  
stipendiat Ane Bjørnsgaard, IFK/Høgskolen i Innlandet 

Kommunikasjon som verktøy: Slik mobiliserer vi lokalsamfunnet, et case fra 
Bodø kommune
Gøran Raade-Andersen, rådgiver Nordland fylkeskommune

Lunsj og mingling

Hvordan virkeliggjøre Innlandets eventyrlige muligheter? 
Panelsamtale med ledere av styringsgrupper (Aud Hove, Per-Gunnar Sveen, Anne Thoresen) 
og Einar Busterud (Hamar kommune), Merete Myhre Moen (Tynset kommune) og  
Ingunn Trosholmen(Lillehammer  kommune). 
Ledes av Olav Brostrup Müller, Lillehammer

Avrunding og lykke til med planarbeidet
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører

14.00 Møteslutt

Påmelding: Skjema for påmelding til konferansen

Nye regionale planer for Innlandet – 
Oppstartkonferanse 11.10.2021 / Program

Oppstartkonferanse 11.10.2021

Formål: Felles oppstartkonferanse for de tre nye regionale planene – 
 Regional plan for det inkluderende Innlandet. Regional plan for samfunnssikkerhet,  
 og Regional plan for klima, energi og miljø 
Deltakere: 150 personer fra kommuner, næringsliv, kompetanseinstitusjoner  
 og frivillige organisasjoner deltok. 
Program
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Arbeidsseminar 03.12.2021

Det ble invitert til arbeidsseminar for prosjekt- og styringsgruppe, daglig ledere for Interkommunale politiske råd, 
Likestillingssenteret, Statsforvalteren i Innlandet, NAV i Innlandet, NHO Innlandet, samt fagkompetanse fra flere 
avdelinger i Innlandet fylkeskommune. Til sammen deltok 32.
Formål: Felles arbeidsseminar hvor formålet var å utvikle kunnskapsgrunnlag for ny plan og forme 
  plattformen for et prosessdokument for bruk i medvirkningsseminarer/dialogmøter vårhalvåret 
  2022 - Regional plan for det inkluderende Innlandet
Program
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Oppsummering

Seminarets formål var å legge grunnlag for planens kunnskapsgrunnlag, tematikk og hovedgrep for plan- 
arbeidet. Dette fikk tilslutning i styringsgruppa 12.01.2022. Nestleder i styringsgruppa, for Regional plan for  
det inkluderende Innlandet, Mari Gjestvang åpnet seminaret og ønsket velkommen. Tema for seminaret var:

• Kunnskapsgrunnlag for ny plan
• Fokusområder

• Lokalsamfunn, møteplasser og kultur
• Arbeidsplass og arbeidsplassutvikling
• Kompetanse og livslang læring

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR NY PLAN
Presentasjon ved Berit Kvaløy, Samfunnsutvikling IFK:

Kunnskapsgrunnlaget - 3 hovedkapitler:

• Befolkning
• Kompetanse og livslang læring
• Arbeid og næringsliv

Befolkningsutvikling i Innlandet:
• 371.000 mennesker
• Forventer at veksten fortsetter, men den vil etter hvert flate mer ut
• Vedvarende fødselsunderskudd – fødes færre enn det dør
• Innvandring har vært viktig for veksten
• Andelen over 67 år har økt betraktelig – stadig flere eldre
• Mange kommuner med lav sentralitet
• Færre yrkesaktive i Innlandet enn landsgjennomsnittet
• Befolkningen i Innlandet bor ikke jevnt fordelt geografisk
• Lavt utdanningsnivå, stigende for Innlandet fylkeskommune
• Utdanningsnivået spiller inn på livskvalitet og helse
• Flere som slutter på VGO i Innlandet enn landsgjennomsnittet
• Utfordringer i arbeid/næringsliv

•  Lavere andel sysselsatte i Innlandet 
• Lavere inntekt enn landsgjennomsnittet
• Flere barn lever i familier med lav intekt

• Lavere valgdeltakelse
• Høyere selvmordsrate

På den positive siden:
• God barnehagedekning
• Holdninger til innvandrere er på linje med landet for øvrig
• Lav kriminalitet
• God tannhelse
• Få som bor trangt i Innlandet
• Lavere andel arbeidsledige
• Større økonomisk vekst enn landsgjennomsnittet
• Optimisme i arbeidsmarkedet
• Eldre får stadig bedre helse

Nord- og Midt-Gudbrandsdal har en stor utfordring med å kunne tilby (eventuelt nye innbyggere) boliger.  
Den samme utfordringen er i Skjåk og Valdres.
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FOKUSOMRÅDER FOR NY PLAN

Lokalsamfunn, møteplasser og kultur 

Presentasjon av Tove Krattebøl, Samfunnsutvikling, IFK.

Oppsummering fra gruppearbeid
• Gode, utbygde bibliotek/mediatale (med utlån av symaskiner, innspillingsmuligheter m.m.)
• Lavterskeltilbud
• Fritidstilbud også i ferier for barn og ungdom
• Bredde i tilbud i forhold til fritidsaktiviteter
• Godt utbygd tilbud i forhold til kollektiv transport
• Bruke pensjonister som ressurspersoner i forhold til utdanning av minoritetsspråklige (fellesskap i fag)
• Skape arenaer der folk naturlig ferdes og møtes, som kan skape grunnlag for næring/kafe/uteliv. Byliv ikke 

kjøpesenterliv 
• Legge til rette for at frivillighet kan blomstre
• Tilgang på lokaler/arenaer
• Koordinering

• Støtte til søknader, o.l.
• Offentlig virksomhet må ikke oppleves konkurrerende
• Gjøre det mulig å drive kultur som næring

• Stipender
• Offentlig innkjøp

• Utlån av utstyr
• Pandemien har satt oss tilbake, flere år sosialt.
• Sosial korreks
• Bare digitale møteplasser
• Ekkokammer
• Styrke de lokalt forankrede fellesskapene

• Gjennom gode, mangfoldige møteplasser og arenaer
• Verdien av å jobbe samskapende for å løse komplekse utfordringer. Vi får økt søkelys på:  

Innovasjon - Demografi - Fellesskap - Ressurser
• «Hause opp» Innlandets tradisjon angående:

• Reparere og fikse
• Sanke og bruke lokale ressurser

• Eldre som ressurs i frivilligheten
• Mobilitetsutfordringer (særlig for nyankomne flyktninger) - Hinder for sosial inkludering, utdanning og jobb
• Samarbeid kommune og frivillighet – «velkomstkoordinator»
• Bruke innvandrere, som har bodd i lokalsamfunnet ei stund mer som en ressurs: brobygger, «verdi-formidling» 

for nyinnflyttede
• Samlokalisering av frivillig virksomhet og gjøre tilbud og tjenester kjent
• Høy grad av universell utforming i sentrale områder
• Attraktivt fysisk miljø:

• God mix av nye og eldre bygg
• Trygge ferdselsårer
• Grønnstruktur

• Mindre personbilbasert transport
• Boliger, tjenester, tilbud og handel nært hverandre. Kompakte steder (men ikke så tett at det blir mindre at-

traktivt).
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• Skoler/bibliotek/kulturinstitusjoner – viktig møteplasser/øvingsarena/idrettshall.
• 2030: UU, kollektivtilbud, ladeplaner, bredbånd o.s.v.
• Organisert virksomhet – uorganisert virksomhet
• Sosialt, ulike arrangementer (utstillinger, kåserier o.s.v.).
• Øvingsrom og lokaler til lag og foreninger.
• Hver bygd, bydel, by sitt forsamlingslokale/møteplass
• Møteplasser ellers? Strand, turstier?
• Kulturbasert næringsliv (guiding og informasjon om kulturhistorie og-minner)
• Aktivitet som tiltrekker barn o unge
• Mestring, fellesskap og samarbeid
• Støtte opp om lokale tiltak, engasjement og ildsjeler
• Lage gode samarbeidsprosjekter «på tvers»
• Etablere gode møteplasser
• Bygge opp under regionsentrene som møteplasser. Tjenester som omkringliggende kommuner har nytte av- 

kultur, utdanning, handel og helse
• Gode steder - helhetlig sentrumsplanlegging
• Gode og miljøvennlige transportløsninger i regionen
• Boligtilbud i sentrum, som gir blandet innbyggersammensetning
• Arbeids- og kontorplasser nærkollektivknutepunkt
• Åpenhet og inkludering, der alle blir møtt uansett kjønn, funksjonsvariasjon, religion og sosial bakgrunn
• Tillit – tør å være den vi er
• Trivsel – så alle kan bidra etter evne og samskaping
• Stolthet – kreativitet og historie – ikke bare dvele ved historien, men heller ikke historieløst.
• Fokusområder – innlandets byer og lokalsamfunn
• Evne til å se mulighetsrommet
• Legge til rette for samskaping på tvers av kommuner- ansatte, politikere og frivillige organisasjoner
• Løfte kultur som en bærende faktor for lokal samfunnsutvikling
• Stimulere til aktivt og inkluderende foreningsliv/frivillighet
• Bygge stolthet gjennom historiefortelling – skape identitet
• Skape møteplasser mellom generasjoner
• Satse på regionsentrenes rolle med varierte tilbud
• Boliger både til eie/leie
• Utvikle aldersvennlige boligområder
• Eldre som ressurs i frivillig arbeid
• Bygge på stedets sjel/egenart, skape stolthet
• Kommunikasjon
• Samarbeid mellom kommuner/frivillige organisasjoner - tjenesteutvikling
• Man trenger lokal stedsutvikling
• Entreprenører
• Tilhørighet i det fysiske miljøet

•  Historie kan oppleves ekskluderende for de som ikke er fra stedet
• Viktig med gjenkjennelighet og mangfold (kvinnehistorie, lav sosial rang) alle skal kjenne seg igjen og 

kjenne at identiteten er gjenspeilet i lokalsamfunnet
• Kulturlivets sentrale plass med tanke på å skape gode steder å bo - Inkludering for nye beboere, eldre, ynge, 

entusiasme og stolthet
• Viktig med langsiktige prosjekter og god lokal forankring/eierskap – sikre langsiktighet fremfor mer kort-

varige satsninger nasjonalt/regionalt
• Samskaping - nedenfra og opp-jobbing
• Tilbud til alle – bruk kompetansen til minoritetene aktivt
• Kunnskapsgrunnlag: Riksantikvarens nye strategi for by- og stedsutvikling
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• Deltakelse barn og unge – mestringsarenaer utenfor skolesituasjonen
• Medvirkning for barn og unge vil skape tilhørighet
• Sosial bærekraft, - like viktig perspektiv i arealplanlegging som økonomi og miljø
• Samarbeid med frivillige organisasjoner – offentlig næringsliv
• Kollektivtilbud for alle
• Skape tilhørighet, mestring, trygghet
• Selvfølgelige tjenester

• Kort veg fra ide til handling
• Barn og unge

• Knutepunktutvikling
• By tilknytning
• Allsidighet og åpenhet
• Kommunene som «motor» i arbeidet
• Skape selvforsterkende aktivitet
• Samarbeid mellom det offentlige og lag/foreninger om utvikling
• Ikke gå i «slik skal det være fella»
• Åpne og gode (pene) møteplasser
• Deltakelse og forankring
• Kombinere fortid/historie og framtid - Hva vil vi bevare/er stolte av, og hvor vil vi bevege oss?
• Fysisk utforming, som skaper fellesskap
• Holdninger og vilje til å inkludere bredt («alle skal med»)
• Utvikle og utnytte lokale ressurser til beste for alle
• Helhetstenkning knyttet til bolig kan forsterke inkludering:

• Felles boligkompleks for eldre, barnefamilier, flyktninger og andre vanskeligstilte på arbeidsmarkedet; 
folkehelse, mestring og trivsel (ensomme eldre hjelper barnefamilier med barnepass + blir reservebeste-
foreldre)

• Trivelige uteområder fremmer trivsel, reduserer «vandalisme», gir trygghet og møteplasser
• Man trenger innbyggere for å få til lokalsamfunnsutvikling og for å få inn yngre personer som kan bli ny arbe-

idskraft i f.eks omsorg for eldre. Relevant, kreativ, tilpasset boligbygging må ivareta dette; sørge for at unge 
kan flytte hjem etter endt utdanning (bolig, arbeid og et aktivt liv)

• Boliger for høykvalifisert arbeidskraft, med mulighet for leie før eie (Skjåk kommune)
• Investering, vilje til endring og engasjement i lokalsamfunnet
• Ha med lag og foreninger i utviklingen – forsterke dugnadsånden
• Engasjerte innbyggere som framsnakker sin bygd/tettsted/by, og som i neste omgang blir attraktive for å få 

flere innbyggere, næringsliv og vekst
• Grunnleggende muligheter; arbeid, skole, barnehage og bolig
• Kommunikasjon/samferdsel – viktig for å utnytte geografisk potensiale
• Sosiale møtesteder; kultur, uteliv, idrett og friluftsliv – stort pluss med arrangementer
• Sosialt og kulturelt mangfold, som bakteppe for byutvikling

•  Tilgjengelig for alle
• Attraktivt for alle

• Alle skal med - Hva med gruppene som havner utenfor
• Teknologi som løsning - Kan vi kombinere inkludering, bærekraft og innovasjon
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Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling 
Presentasjon ved Jon Kristiansen, NHO digitalt.

Hvordan vil morgendagens arbeidsliv se ut/hvordan påvirkes det:
• Det vil bli tema for årskonferansen
• Pandemien har påvirket oss i forhold til hvordan vi jobber
• Innlandet – kraft og energi til å skape oss nye arbeidsplasser
• Arbeidsledigheten i Innlandet ligger på 3 %
• Det er et stort problem å få tak i kvalifisert arbeidskraft
• Klima toppmøte
• Hva har vi gjort for å skape nye arbeidsplasser
• Grønnere økonomi
• EU har skyhøye klimaambisjoner
• Vår nye næringsminister – vi bør øke våre ambisjoner med 15 %
• Høyre yrkesdeltakelse – den kan den høynes
• Hva kreves for å få dette til?

• Kompetanse – «lære hele livet»
• Infrastruktur – bredbånd, bygge ut veinettet – fylkesveger

• Boligpartner
• 1 av 4 mellom 25-67 år står utenfor arbeidslivet – få flere inn i arbeidslivet
• Trepartssamarbeidet
• Bedriftene ønsker en mer bærekraftig innkjøpspraksis
• Jobbskaping
• Jobb er den beste medisin mot utenforskap

Oppsummering fra gruppearbeid
• Fleksible arbeids løsninger
• Innovativ rekruttering
• Utnytte innvandrere med høy kompetanse
• Tettere samarbeid med næringslivet
• Stille krav til arbeidsgivere, som kan og må ha et inkluderende arbeidsliv
• Kompetansearbeidsplasser
• Det offentlige og næringslivet må ta imot arbeidssøkere som står på terskelen og skal ut
• Tilby eldre og stå lengre i jobb
• Utdanningsinstitusjoner -tilrettelegge for at studenter står lengre i løpet
• Kultur for å bidra til verdiskapning lokalt
• Det er viktig med lokal samfunnsutvikling for å tiltrekke seg arbeidskraft - Attraktivitetsmodellen (Telemarks-

forskning- ny kunnskap) 
Flytte-strømmen i befolkningen - kan den endres  
Søkelys på: Areal og bygninger, velferdsgoder, identitet og stedlig kultur

Fellesnevnere for distriktskommuner, som har lykkes:
• Det jobbes godt på flere områder

• Stedlig kultur
• Offensive, smådriftsfordeler
• Lokale ildsjeler
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• Byregionprogrammet
• Næringsutvikling
• Tillit – Åpenhet - Informasjon
• Lytter bedre

• Stedsutvikling
• Sosiale, kulturelle og fysiske miljøer
• Miljøvennlige og attraktive tettsteder
• Kontinuerlig prosess
• Magnor – et eksempel, som ble vist – er et gedigent spleiselag

• Lokalsamfunn
•  Gjenbruk, utleie
• Samskaping
• Kommunen må være en aktiv pådriver
• Sosial bærekraft
• Politiker perspektivet
• Kontorfellesskap
• Mulighet til transport for unge
• Utnytte ressursene gjennom samarbeid
• Tillit til å kunne være den du er
• Møteplasser for alle generasjoner
• Samskaping, flere som ønsker det
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Kompetanse og livslang læring
Presentasjon ved Ole Inge Gjerald, Regional kompetanseutvikling, IFK.

Oppsummering fra gruppearbeidet

• Utdanning, som henger sammen med kompetansebehovet må knyttes til grønn omstilling.
• Senke risiko ved å ansette folk som står utenfor arbeidslivet
• Tenke nytt innenfor reiselivet. Eks. Trysil bike-park
• Jobbe med ungdomsmedvirkning lokalt – bygge tilhørighet – hjemflytting etter utdanning.
• Kompetanse og arbeidslivets behov
• Økt innovasjon krever samarbeid og ny kompetanse
• Utforske barrierer for inkludering i arbeidslivet
• Utfordring - vet arbeidslivet hva slags kompetanse de har behov for på sikt? (Mange små bedrifter, som lever 

fra dag til dag.
• Kompetanse - kvalifiserings-vilje hos voksne
• Desentraliserte tilbud - Grunnbehov: VGO, Fagskole, Høyskole, Universitet – tilbudene må tilpasse etterspør-

sel i arbeidsmarkedet
• Kapital- og innovasjonsbehov i arbeidslivets organisasjoner 
• Slutte å se på skole, som institusjon - Se på læring, som en aktivitet - Resultatet er viktigst
• Må være likeverdige tilbud
• Ta i bruk arbeidskraftreserven - ¼ av befolkningen 25-67 år står utenfor
• Kvalifisering og re-kvalifisering er et offentlig ansvar, men kan bare løses i samarbeid med arbeidslivet
• Høy andel av befolkningen er voksne – tilgang på nyutdannede ungdom er begrenset
• Må kvalifisere de som allerede bor her
• Alle vinner – individ, samfunn og arbeidsliv
• Mekanisering, automatisering, digitalisering og robotisering gir muligheter for bedre lønnsomhet, mindre 

rutine og mindre slitasje. Risiko, mindre arbeidsintensivt - overtallighet – mer utenforskap
• Kompetanse som nøkkel for arbeidsliv og arbeidsplassutvikling
• Etablere solide regionale kompetanse- og karrieresentere i fylket med fokus på:

• Karriereveiledning
• Videregående opplæring
• Desentrale fag- og høyskoletilbud

• Satsing ut fra forskning/kunnskapsbaserte behov i næringsliv
• Legge til rette for gode rammefaktorer i bedrifter/næringslivet for å ta imot lærlinger og legge til rette for prak-

sisplasser
• Ansette utradisjonelt, det vil si tenke innovativt på hvilken kompetanse arbeidslivet har bruk for
• Legge til rette for at flere minoritetsspråklige kommer inn i arbeidslivet og får mulighet til å utvikle egen kom-

petanse
• Stimulere til nysgjerrighet og innovasjon og søke etter katalysatorer, som kan anbefale ny kunnskap i ny 

produksjon av varer og tjenester.
• Fange opp de, som faller ut i utdanningsløpet – få til et yrkesløp med utplassering i arbeidslivet
• Utdanningsløp, som næringslivet etterspør 
• Grønnere arbeidsplasser
• Samarbeid på tvers - Samordning på regionalt, statlig og lokalt nivå

• Helhetlig tilnærming til forebygging/tidlig intervensjon; barnehage – skole – høyere utdanning og NAV. 
• Fylkeskommunen, Statsforvalteren, høyskolemiljøet, kommuner, NHO og NAV: Jobbe helhetlig inn mot 

temaet inkludering generelt, men også mot konkrete kommuners/regioners spesielle utfordringer
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• Inkludering er et viktig stikkord: 
Tilby arbeidsgivere tett oppfølging og rådgiving (NAVs ordninger rettet mot inkludering i arbeidslivet  
(flyktninger). Benytte frivillige organisasjoner og ulike råd i arbeidet

• Forankre arbeidet: høyt, lavt og bredt, politisk, administrativt og eksternt.
• Utdanning i bred forstand er viktig
• Satse på boligutvikling og gode bomiljøer og andre infrastrukturtiltak for å gjøre Innlandet attraktivt 
• Omstillingskompetanse – fra hendelse til levering (tjenesteyting)
• Hjemmekontor – gir nye muligheter for å kunne bo desentralisert, men jobbe sentralt Deltidsinnbyggere kan 

også i større grad benytte fritidsbolig som arbeidslokasjon og delta i lokalsamfunnet 
• Etterutdanning – yrkesfag- opplæring må møte nye og store krav (miljøvennlig bygg og anlegg)
• Grønn kompetanse: direkte og indirekte grønn kunnskapsutvikling
• Kompetanseutvikling, tilbud må følge samfunnsutviklingen «tettere»
• Deltids- og sesongarbeidere – åpne for en utvikling med færre heltids- og fast ansatte

• Nettverk og interkommunalt samarbeid som kan løse utfordringen ved å dele på kompetanse
•  Pendlerboliger/midlertidige boliger – delingsøkonomi på boligmarkedet

• Overgang utdanning – arbeidsliv – gi unge uten erfaring mulighet for jobb
• Fokus på innvandrergrupper, som står utenfor arbeidslivet – hvordan få de med i arbeidslivet
• Tilrettelegging er nødvendig for å møte ulike behov
• Utdanningsinstitusjonene må tilby den utdannelsen og kompetansen, som arbeidslivet har behov for. 

Fleksible utdanningsmåter som åpner for at flere kan ta utdanning/etterutdanning
• For å skape inkludering - Ansette folk med hull i CV, IA-bedriftene. Holdning som sikrer at de fleste skal i 

arbeid - arbeidslinjen
• Bærekraftig utvikling og Det grønn skifte: Sikre verdikjeden på matproduksjon og naturressursutnytting: 

Energi, skogbasert industri, reiseliv og teknologi
• Innovasjon: Kompetanse, mer forskning/utvikling i høyskole/universitet. Desentrale tilbud ved kompetan-

seinstitusjonene gjennom nasjonale rammebetingelser og insentiver. Teknologiutvikling – gir grunnlag for 
omstilling av næringslivet.

• Forsterket innsats med godkjennelse av utenlandske utdannelser
• Samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner for satsing på utdanning som næringslivet trenger
• Samarbeid om en satsing for oppskalering og kommersialisering i eksisterende arbeidsliv for å få flere inn i 

det etablerte arbeidslivet.
• Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet på alle nivå; grunnskole, videregående skole, fag-

skole, høyskole/universitet – Forsterke samarbeidet også på forskningsdelen
• Gjøre det relevant for arbeidslivet å satse på inkludering og innovasjon
• Trepartssamarbeidet viktig også lokal/regionalt. Utvikle bærekraftige og attraktive arbeidsplasser i offentlig 

og privat sektor.
• Inkluderingsdugnad både i «privat og offentlig sektor»

• Gode og ubyråkratiske virkemidler, som ikke oppleves som «hinder»/merarbeid.
• Enighet om hva som skal være/er regionens fortrinn/satsing

• Tilpasse skoletilbud og utdanning
• Arbeidslivsorganisasjonene må samarbeide med NAV om opplæring til de som kan havne utenfor, slik at de 

kan dekke noe av virksomhetens behov. Det samme gjelder for inkludering av innvandrere
• Et arbeidsliv for alle – Gode lærlingeordninger
• Stille krav til næringslivet om inkludering

• Ansette folk med hull i CV
• Minoritetsbakgrunn
• Ustrakt samarbeid med videregående opplæring, utdanningsinstitusjoner og næringsliv

• Styrke/sette søkelys på nye arenaer for medbestemmelse, medvirkning, involvering, arbeidstaker og  
arbeidsgiver.

• Sosial bærekraft – Likestilt arbeidsliv er sentralt
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• Bevissthet om normer og flertallets forventninger – få avklart årsaken til utenforskapet til det mindretallet 
som bryter ut 

• For å nå kvinner aldersgruppen 20-39 - viktig med spesifikke tiltak, hvordan vi appellerer
• Andre yrker/bedrifter enn mannsdominerte/store NHO-sjefen trekker fram.
• Fulle faste stillinger contra et mer fleksibelt arbeidsliv

• Synliggjøre mikro-/hverdagsinnovasjon som like viktig som store innovasjoner og mer realistiske. Det er mye 
innovasjon og sosial bærekraft hvis vi klarer å jobbe for et reelt likestilt og inkluderende arbeidsliv

• Læring i arbeidslivet kan fange opp mange som har mangelfull CV
• Innovasjon – klynge/nettverkssamarbeid kan videre bringe kunnskap og erfaring 
• Internasjonalt samarbeid – Interreg og EU-programmer
• Livslang læring
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I tilknytning til planarbeidet inviterer vi til seminar. Dette er et arbeidsseminar hvor formålet er å:  
• medvirke til utarbeiding av ny Regional plan for det Inkluderende Innlandet 
• medvirke til planens handlingsprogram – Hva skal vi igangsette? Hva skal vi videreføre? 

Inviterte:  
• Råd for eldre
• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Ungdommens fylkesting/ Barn- og unge panelet hos Statsforvalteren

Arbeidsdokumenter:  
• Vedtatt planprogram 
• Notat: Kunnskapsgrunnlag for ny plan 10.02.2022
• Notat: Prosessdokument for ny plan 10.02.2022

Møte- og prosessledelse: Monica Gravdal og Tove Krattebøl 

Program:
10.00 - 10.10  Velkommen til seminar, ved leder av styringsgruppa for planarbeidet, Anne Thoresen 
  Presentasjon og program for dagen, Inger Stubsjøen

10.10 - 10.40  Innledning 
  Inkludering i Innlandet, status og utfordringer ved rådgiver Monica Gravdal, IFK

10.40 - 11.10  Refleksjoner/kommentarer.

11.10 - 11.20  Litt om regional plan- satsingsområder og strategier.
  Arbeidsform

11.20 - 12.00  Lunsj

12.00 - 12.50  Arbeidsøkt 1: Gruppearbeid/plenum -  «Utdanning, arbeid og læring hele livet»  

12.50 - 13.00  Pause 

13.00 - 13.50  Arbeidsøkt 2: Gruppearbeid/plenum -  «Gode lokalsamfunn, møteplasser, kultur og frivillig arbeid 

13.50 - 14.00  Avslutning og «veien videre» i planarbeidet, Inger Stubsjøen

Eventuelle praktiske spørsmål kan rettes til:
monica.gravdal@innlandetfylke.no eller på telefon: 95 11 61 86  

Påmelding: https://forms.office.com/r/enBtTgxN5T

Frist for påmelding er 10.02.2022. 

Hvordan kan vi sammen forme det inkluderende Innlandet?
Velkommen til seminar (digitalt)
15.02.2022, kl. 10.00- 14.00

Digitalt medvirkningsseminar 15.02.2022
Formål: Felles medvirkning for de tre fylkeskommunale rådene - Regional plan for det  
 inkluderende Innlandet.
Deltakere: 34 personer fra Ungdommens fylkesting, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 og Råd for eldre deltok. 
Program
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Oppsummering

Generelt
«Tråkke nye stier og utfordre gamle holdninger slik at man føler seg trygg og opplever tilhørighet».  
«Hvordan ta tak i bygdedyret og få flere til å stille til frivillige oppgaver?» 

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring 
Hva det må jobbes med framover:
• Stimulere til nye undervisningsformer (mindre grupper, praktisk, digitalt) og videreutdanning av lærere i 

videregående skole.
• Desentraliserte løsninger for utdanning og jobb.
• Bedre samarbeid i overgangen fra skole til arbeidsliv, og fokus på fullføring av lærlingetida. 
• Realitetsorientering til arbeidslivet – ta utdannelse i forhold til det arbeidsmarkedet etterspør. 
• Eldre støtes ut av arbeidslivet pga. manglende kompetansepåfyll. Kompetanseoverføring mellom unge og 

eldre?
• Tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV. 
• Stimulere arbeidslivet til inkludering. Å være i arbeid skal lønne seg. 
• Det offentlige må stimulere og lage regler for å inkludere innvandrere, mennesker med nedsatt funksjonsevne 

og andre som faller utenfor. 
• Stimulere til opplæring på digitale flater. Ungdommen kan bidra med opplæring til de eldre. 
• Nye måter å dokumentere kompetanse på (sosial/livserfaring/praktisk jobberfaring) slik at pensjonister og 

andre som vil kan jobbe.
• Bremse kompetanseflukten fra fylket.

Lokalsamfunn, møteplasser, kultur og frivillighet
Hva det må jobbes med framover:
• Møteplasser for sosial omgang på tvers av alder, slik at eldre og unge kan treffes.
• Trygge arenaer for å dele kunnskap, livserfaring og bygge relasjoner (strikkekafe, leksehjelp o.l.)
• Nettverk av trygge voksne som man kan gå til. 
• Rekruttere til aktiviteter for lag og foreninger.
• Sterkere samarbeid og veiledning til lag og foreninger for å bedre inkludering og gi opplæring av ledere.
• Eldre og unge har samme utfordring med dårlig kollektiv transport. 
• De unge kan få møte de eldre i skoletiden for læring, sang, musikk, samtale, samhold, kaffe og noe å bite i. 
• Lavterskeltilbud uten fokus på prestasjon. Som f.eks. «Sammen om rett aktivitet for alle» på Tynset, et nært 

samarbeid mellom skole og frivillige, og med fokus på de med lav inntekt.
• Felles møter med de kommunale rådene i kommunene. 
• Lokalsamfunnene er ulike med hensyn til hva som passer eller er nødvendig for stedet. God medvirkning for å 

sikre samarbeid og drift. 
• Ofte vanskelig «å inkludere seg selv». Det krever at samfunnet rundt ønsker å inkludere. 
• Dagligvarebutikken som daglig treffsted for alle.
• Økonomisk ulikhet bør ikke stå i veien for å inkludere alle. 
• Skape et kulturelt sammentreff slik at alle i samfunnet er velkommen. 
• Tilrettelegge for flykninger og tilflyttere i sosiale arenaer og sammenkomster. 
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Dette er et arbeidsseminar hvor formålet er å:   
• medvirke til utarbeiding av ny Regional plan for det Inkluderende Innlandet 
• medvirke til planens handlingsprogram – Hva skal vi igangsette? Hva skal vi videreføre? Hvordan samhandler vi?

Inviterte:  
• Representanter fra sørsamisk urbefolkning
• Representanter fra skogfinsk befolkning
• Representanter fra Romani-folket  

Arbeidsdokumenter:  
• Vedtatt planprogram 
• Notat: Kunnskapsgrunnlag for ny plan 10.02.2022
• Notat: Prosessdokument for ny plan 10.02.2022

Møte- og prosessledelse: Inger Stubsjøen og Tove Krattebøl 

Program:
09:30 - 10.00 Kaffe/te og rundstykker

10:00 - 10.10  Velkommen til seminar, ved leder for styringsgruppa, Anne Thoresen 
  Presentasjon og program for dagen

10:10 - 10:20  Litt om regional plan- satsingsområder og strategier.
  Seminarets arbeidsform

10:20 - 11:00  Arbeidsøkt 1: «Utdanning, arbeid og læring hele livet» 

11:00 - 11:10  Pause

11:10 - 11.40  Innledning: Med kunnskap om fortid- hvordan møter vi framtid? 
  Representant Anne Julie Semb fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.  

11:40- 12:15   Refleksjoner/kommentarer.

12:15 - 13:00  Lunsj

13.00 - 14.00  Arbeidsøkt 2: «Gode lokalsamfunn, møteplasser, kultur og frivillig arbeid» 

14.00 - 14:30  Avslutning og «veien videre» i planarbeidet 

Påmelding og mer informasjon: 
Hilde Kristin Hansen, Samfunnsutviklingsavdelingen, Innlandet fylkeskommune
E-post: hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no

Hvordan kan vi sammen forme det inkluderende Innlandet?
Velkommen til seminar 
Scandic Hotell, Hamar, 17.02.2022, kl. 10.00- 15.00

Medvirkningsseminar 17.02.2022
Formål: Felles medvirkning for de tre fylkeskommunale rådene - Regional plan for det  
 inkluderende Innlandet.
Deltakere: 16 personer fra sørsamisk urbefolkning, romani-/tater-folket og skogfinsk  
 befolkning deltok.
Program
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Oppsummering

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring 
Hva det må jobbes med framover:
• Mer kunnskap og systematisk formidling om kulturelt mangfold både regionalt og lokalt.
• Store kunnskapshull blant de unge. Kunnskapsformidling er viktig for å redusere fordommer. 
• Kunnskapsnivået om kulturelt mangfold og særlig nasjonale minoriteter og urfolk, er veldig lavt. Det må 

synliggjøres i læreplaner og følges opp systematisk. 
• Prosjekter knyttet til nytt læringsverktøy i samarbeid med representanter for nasjonale minoriteter og urfolk.
• Lærerutdanningen har kunnskapsmangel. HINN påpeker mange hindringer. Hva med forskning? 
• Fortsette det gode samarbeidet mellom Glomdalsmuseet og fylkeskommunen som en møteplass og arena 

for læring. 
• Formidling av sørsamisk kultur – utlysning av stilling (Engerdal kommune). 
• Satsing på språk i lærebøker. 
• Ungdom bør kunne lære samisk. Språkopplæring utenfor forvaltningsområde i videregående skole. 
• Sørsamisk museum må utvikles videre 
• Tilrettelagt digital undervisning for barna som er en del av reisekulturen.
• Tilrettelegge for lønnet arbeid og at private aktører kan tjene på innsats for minoriteter og urfolk. 

Lokalsamfunn, møteplasser og kultur 
Hva det må jobbes med framover:
• Møteplasser hvor man kan være seg selv. Uformelle flerbruksarenaer hvor alle kan møtes, også på tvers av 

alder.  
• Ungdomstreff på Helgøya i september bør utvikles videre (nord- og sørsamisk språk og aktiviteter).
• Bevare/synliggjøre kulturminner – bevissthet om mangfold.
• Bibliotek som lavterskel og et nøytralt møtested for alle. 
• Samspillet – innbyggerdager. 
• Møteplasser – potensialet i utstillinger og håndverk spredt i fylket. 
• Institusjonsbygging og -utvikling. Blokkodden og Glomdalsmuseet som møteplasser og formidlingsarenaer.
• Systematisk og tidlig involvering av minoriteter i arrangementer og prosesser.  
• Transport til Glomdalsmuseet. 
• Stedsutvikling og identitetsbygging slik at man blir stolt av hjemsted og den man er. 
• Utfordre staten med fokus på Innlandet og innsats/økonomi. 
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Dette er et arbeidsseminar hvor formålet er å:   
• medvirke til utarbeiding av ny Regional plan for det Inkluderende Innlandet 
• medvirke til planens handlingsprogram – Hva skal vi igangsette? Hva skal vi videreføre? Hvordan samhandler vi?

Inviterte:  
• Flerkulturelt råd 
• Representanter fra flerkulturelle organisasjoner i Innlandet 

Arbeidsdokumenter:  
• Vedtatt planprogram 
• Notat: Kunnskapsgrunnlag for ny plan 10.02.2022
• Notat: Prosessdokument for ny plan 10.02.2022

Møte- og prosessledelse: Inger Stubsjøen og Tove Krattebøl 

Program:
10.00 - 10.10  Velkommen til seminar, ved leder for Flerkulturelt råd i Innlandet, Mahdi Hassan 
  Presentasjon og program for dagen

10.10 - 10.50  Innledning 
  - Kunnskapsformidling om det flerkulturelle ved Laila Bekkevold, Glåmdalsmusèet. 
  - Diskriminering ved Frøydis Sundt, Likestillingssenteret. 

10.50 - 11.30  Refleksjoner/kommentarer

11.30 - 12.15  Lunsj

12.15 - 12.25  Litt om regional plan- satsingsområder og strategier.
  Seminarets arbeidsform

12.25 - 13.15  Arbeidsøkt 1: «Utdanning, arbeid og læring hele livet»  

13.15 - 13.30  Pause 

13.30 - 14.20  Arbeidsøkt 2: «Gode lokalsamfunn, møteplasser, kultur og frivillig arbeid»

14.20 - 15.00  Avslutning og «veien videre» i planarbeidet 

Påmelding og mer informasjon: 
Hilde Kristin Hansen, Samfunnsutviklingsavdelingen, Innlandet fylkeskommune
E-post: hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no

Hvordan kan vi sammen forme det inkluderende Innlandet?
Velkommen til seminar 
Scandic hotell, Hamar, 24.02.2022, kl. 10.00- 15.00

Medvirkningsseminar 24.02.2022
Formål: Medvirkning fra flerkulturelle miljø og ulike innvandrerorganisasjoner i fylket - Regional plan for det  
 inkluderende Innlandet
Deltakere: 20 personer fra Flerkulturelt råd, flerkulturelle organisasjoner og lokale flerkulturelle råd deltok. 
Program
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Oppsummering

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring
Hva det må jobbes med framover:
• Raskere og bedre kartlegging av kompetanse. Hva trengs av kurs og påfyll for å komme raskere ut i arbeid?
• Aspirantordning for øvelse, testing og språktrening bør lovfestes som del av introduksjonsprogrammet.
• Vi går glipp av kompetanse, og må derfor tenke nytt. F.eks. trenger de som starter egen bedrift en 

mentorordning for veiledning, tilpassing og oppfølging etter etablererkurs.
• Opplæringssenteret er sentralt i bosetting av flyktninger. 
• Langsiktighet og finansiering er viktig.   
• Stimulere til mangfold i arbeidslivet ved å involvere og samarbeide med flere, f.eks. fagforeninger.  
• Påfyll etter introduksjonsprogrammet er slutt. Et kontinuerlig tilbud må på plass.
• Oppgjør med diskriminering i samfunnet for å skape forståelse og respekt for hverandre. 
• Like muligheter for alle. Lønnsarbeid, tariffoppgjør, ordnede arbeidsforhold og likelønn/rettferdig lønn er 

sentralt.
• Satse på et kompetansehevingsprogram om inkludering og mangfold rettet mot både offentlige og private. 
• Kommunene må bli flinkere til å ansette i henhold til mangfold, jfr. Likestillingsloven. 
• Systematisk dialog mellom kommune, fylkeskommune, kommunale råd og innvandrermiljøer. 

Lokalsamfunn, møteplasser og kultur 
Hva det må jobbes med framover:
• Spredt bosetting for å unngå «flyktningeboliger». 
• Arenaer med ulike aktiviteter og lav terskel for deltakelse.
• Økonomisk støtte til forutsigbarhet, langsiktig arbeid og stabilitet.
• Den kulturelle skolesekken (DKS) har midler til utvikling eller gjennomføring. De mangler midler til transport.
• Internasjonale og flerkulturelle råd bør bli lovpålagt i kommunene.
• Arbeide mer med holdninger som må vedtas i kommunestyret. 
• Kulturarrangementer med synlig program om kulturelt mangfold.
• Styrke minoritetenes deltakelse innen kultur, frivillige organisasjoner og arrangementer. 
• Skape en flerkulturell møteplass knyttet til FN-dagen. 
• Fokus på mangfold og minoriteter ved tildeling av fylkeskommunale og kommunale ressurser.  
• Krav om språkopplæring. 
• Hvem følger opp de som kommer som familiegjenforening? 
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Digitalt dialogmøte - Arbeidsmarkedsbedriftene 
30.03.2022
Formål: Felles medvirkning - Regional plan for det inkluderende Innlandet.
Deltakere: 20 personer fra arbeidsmarkedsbedriftene i Innlandet deltok.
Program
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Oppsummering

Kompetanse og livslang læring
Hva må det jobbes med framover?
• Innovasjon med et kortere kvalifiseringsløp.
• Utenforskap for de under 30 år. Det er økende behov for arbeidsdeltakelse.
• Tette kompetansegap for å koble arbeidsledige med det arbeidslivet etterspør.
• Realitetsorientere ungdom ift. yrkesvalg og jobbhverdag. 
• De med utfordringer som er fanget opp i skoleløpet. Hva skjer med de etter videregående skole? 
• Tverrfaglig samarbeid kan frembringe innovasjon og nye tilnærminger.
• Privat næringsliv er gode. Kan det offentlige lære noe her?
• Incentiver mot arbeidsgivere gjør det lønnsomt å ta imot og tilrettelegge.
• Bedre utdanning for de minoritetsspråklige.
• Økt bruk av praksis for å støtte opplæringsløpet tidlig.
• Økt støtte og bistand under lærlingeløpet for å bedre tiltakstid og fleksibilitet.
• Supplerende tilbud om utdanning og opplæring for å hindre utstøting.
• Ytelser for bedrifter og arbeidstaker som tar kompetansepåfyll. Digital kunnskap  

er sentralt.

Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling
Hva det må jobbes med framover:
• Skolere arbeidsgiverne til å ta imot nyttige ressurser som virksomheten trenger.
• Jobbdesign i samarbeid med arbeidsgivere for å tilpasse ift. mestring og evne. 
• Utfordringen med at manuelt arbeid blir borte som følge av digitalisering og automatisering.
• Vektlegge relasjonsbygging når kandidaten skal inkluderes i arbeid.
• Sterkere virkemidler for arbeidsgiver slik at det lønner seg å ta inn de som trenger en jobb.
• Ordningene må oppmuntre til fleksibilitet. Ved redusert arbeidsgiveravgift kan det bygges opp kompetanse 

og erfaring for å bli mer inkluderende.
• Arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) bør forsterkes.
• Ta i bruk eksisterende analyser og kunnskap for å komme fram til velfungerende tiltak.
• Øke forståelsen for å tenke rekruttering fra vår bransje.
• Kunnskap hos arbeidsgivere om hva arbeidsmarkedsbedrifter og tiltakspakken til NAV bidrar med. 
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Digitale dialogmøter med kommunene
Dialogmøter ble avholdt med kommunene i regionene Gjøvik, Valdres, Hamar og Kongsvinger 
i tidsrommet 07.02-13.05.22.

Formål:  Felles medvirkning - Regional plan for det inkluderende Innlandet.
Program:  Utarbeiding av planens handlingsprogram. Program og tidsramme var felles for  
  regionene.

Eksempel på program
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Oppsummering
Gran og Gjøvikregionens kommuner 07.02.2022. 
21 personer deltok i møtet.

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring
Hva det må jobbes med framover:
• Videreføre «kompetanseveiviser». Det er mangel på arbeidskraft samtidig som mange er utenfor arbeidslivet 

eller er uføre. 
• Veiledning i videregående skole for å rekruttere til jobbene i regionen.
• Støtte i overgangene.
• Koble eldre med ungdom i mentorordning.
• Er vi oppdaterte ift. hva som trengs av kompetanse framover?
• Utvikle og markedsføre en attraktiv region med jobbmuligheter sammen med NTNU og næringsliv. 
• Involvere NTNU og Fagskolen Innlandet med tilrettelagt kompetansebygging og innovasjon i næringsliv og 

offentlig sektor.
• Ulike aldersgrupper må ha mulighet til å øke fagkompetanse, ta fagbrev eller omskolering. Yrker kan dermed 

tilpasses arbeidslivets behov.   
• Elever og studenter må tilbys bedriftsbesøk, sommerjobber, relevante praksisplasser og prosjektdeltakelser 

for rekruttering. 
• Videreføre tiltak og arenaer for nettverksbygging mellom utdanning og arbeidsliv.
• Regionale midler må benyttes til grønn omstilling, innovasjon og fortsatt satsing på etablereropplæring.
• Mer samarbeid internt, interkommunalt og offentlig/privat. Videreføring av tiltak som virker.

Lokalsamfunn, møteplasser, kultur og frivillighet»
Hva det må jobbes med framover:
• Utvikle strategi og tiltak som gir dugnadsånd og deltakelse i frivillig arbeid. 
• Bedre markedsføring av tilbud, arrangementer, lag og foreninger til studenter og innflyttere.
• Folk må se resultater av sin deltakelse – f.eks. ved å sitte i ulike råd eller utvalg.
• Boligstrategisk plan inkl. «Connected Living» (fellesrom/møteplasser) og «leie til eie».
• By- og stedsutvikling med nærmiljøer gir arenaer for inkludering, ref. Mjøsfronten på Hamar. 
• Stedsutviklingsmidler fundert på kost/nytte. Ses i lys av kultur, næring og besøksattraktivitet.
• Satsing på møteplasser for frivillighet, sosiale aktiviteter og fysisk fostring. Dette er særlig viktig for ungdom 

og studenter etter koronarestriksjonene.
• Ungdataundersøkelsen viser at ungdommen er minst fornøyd med kollektivtilbud til og fra aktiviteter/

møteplasser. 
• Inkludering og integrering av tilflyttede unge voksne i by og bygd krever innsats. 
• Nærmiljø-/flergenerasjonsanlegg som inkluderer flere grupper og aktiviteter.
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Oppsummering
Gjøvikregionens kommuner 09.05.2022 – Innspill til planens handlingsprogram. 
Ca. 20 personer deltok i møtet.

Kompetanse og livslang læring 
Forebygge utenforskap: 
• Fokus på oppvekst, kultur og aktivitet fra tidlig alder og i samarbeid mellom skolene.
• Fylkeskommunens hovedoppgave er opplæring og kompetanseutvikling i videregående.
• Utenforskap forhindres ved:

• kommunal samhandling i overgangen fra grunnskole til videregående 
• fokus på helhetlige utdanningsløp 
• et bredt utdanningstilbud

• Gode overganger og tilpasning i utdanningsløpene med praksisperioder i flere studieretninger på VGO 
Systemtilpasninger.

• Tiltak tidlig for å sikre at elever går ut fra ungdomsskolen med kompetansen de trenger. 
• Samarbeid og tilrettelegging – folkehelsesatsing, møteplasser og fritids- og kulturtilbud
• Transportløsninger slik at unge/ungdom kan delta. Innlandsapp som legger til rette for privat samkjøring i 

tillegg til kollektivtilbud.
• Fylkessatsing på utvikling av «Studieby-program», -samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og NTNU 

Gjøvik. Dette programmet kan inneholde:
• Fylkesvise studietilbud
• Pilotprogram som forsterker kobling studenter og næringsliv
• Nasjonalt senter for yrkesfag
• Musikkregionen Gjøvik

Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling
Utfordringer knyttet til utenforskap:
• Kostnadene ligger i kommunene, mens inntekter og besparelser er statlig.
• NAV sine løsninger er ikke fleksible nok. Hvordan kan vi utfordre NAV for å få tverrfaglig tilpasset 

finansiering?
• Det offentlige kan utnytte NAVs lønnsstøtteløsninger bedre. I dag er det enklere å  

rekruttere privat næringsliv til ordningene. 
• Løsningene er tverrfaglige i kommunen, men ikke budsjettene.
• Tiltaksprogrammer har ofte en øvre aldersgrense, men også andre personer trenger  

oppfølging. 
• Hva trengs av tilrettelegging av kompetanse for livslang læring?
• Det er ikke sømløs overgang fra fagskole til universitet eller høgskole.
• Innvandrere ønsker primært jobb, og deretter språkopplæring.
• Kompetanseheving innen flerkulturell forståelse og inkludering, Høgskolen i Agder og Oslo Met. Det finnes 

også kompetanse ved NTNU – dette er noe som vi bør se nærmere på.
• Rett til opplæring hele livet forhindrer utenforskap. Arbeidsmarkedsbedriften TOPRO kan benyttes.
• Frivillige organisasjoners tilbud er en viktig inkluderingsarena. Her er den eldre gruppen en viktig ressurs.
• Næringslivet bør settes i stand til å etterspørre kompetanse og utdanning (opplæringskontrakter).
• Gjøvikregionene har mange tekniske arbeidsplasser. Vi bør være attraktive for nye, spennende piloter.
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Infrastruktur/arealplanlegging
• Prioritere fylkesvei 33 i handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025.
• Etterslep på vedlikehold av fylkesvegnettet.
• Gå bort fra innsigelsestradisjonen innen arealplanlegging.

Fylkesvise satsinger 
• Det grønne skiftet og bærekraftig arbeidsliv (EUS taxonomi)

Distriktssatsinger
• Utvikle et arbeidsliv som fanger opp utenforskap i samarbeid med NAV. Fokus på regionale styrker og 

muligheter ved mottak av flyktninger.
• Få innbyggerne som ambassadører med kommunikasjon som forsterker «vi»-følelsen.

By- og regionsentersatsing
• NTNU med rekruttering og bosetting av studenter.
• Fokus på kompetanseutvikling, innovasjon og sirkulærøkonomi.
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Oppsummering
Valdresregionens kommuner 08.02.2022.  
14 personer deltok i møtet.

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring
• Rekruttere rett kompetanse eller videreutvikle egne folk.
• Videregående utdanningstilbud og desentralisert høyskole (f.eks. syke-/vernepleie).
• Lærlinger, flere praksisplasser og gode veiledere.
• Kommunens rolle med gode overganger fra barnehage til skole og som arbeidsgiver.
• Samarbeid, tid og ressurser for å sikre arbeidskraft og ubrukte ressurser. Gode støtteordninger trengs for å 

lykkes (f.eks. «menn i helse»).

Lokalsamfunn, møteplasser og kultur
• Videreutvikle regionalt samarbeid, inkl. møteplasser på tvers av kommuner.
• Møteplasser på tvers av generasjoner og kommersielle markeder.
• Plan for inkludering og økt kompetanse om inkludering. 
• Helhetlig og tverrfaglig arbeid med samfunns- og stedsutvikling i kommunene. Hva kan fylkeskommunen 

bidra med?
• Trenger flere typer bolig for innflyttere, unge og eldre. I dag er det kun eneboliger.
• Dårlig kollektivt transporttilbud gjør reise til aktiviteter og møteplasser vanskelig.
• Samarbeid mellom næringsliv og kulturarenaer. Opplevelser og festivaler gir lokal stolthet. Det er også viktig 

for deltidsinnbyggere.
• Befolkningsutviklingen svekker tilbud og aktiviteter. Pilotprosjekt med «flerbruk» av arenaer og tenke 

delingsøkonomi (f.eks. kommunens tjenestebiler).
• Diskusjon om deltidsinnbyggernes bidrag. Det er begrenset utover løypekjøring. 
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Oppsummering
Valdresregionens kommuner 13.05.2022. 
12 personer deltok i møtet.

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring
• Skape «Reisemål for alle». Beitostølen Helsesportsenter er med i et stort, internasjonalt forskningsprosjekt. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i reiselivet. Det jobbes for å nå et marked slik 
at Beitostølen blir en attraktiv destinasjon for alle. En spørreundersøkelse er igangsatt ift. tilgjengelighet og 
erfaringer blant senterets brukere.

• Helsesportsenteret deltar også i et prosjekt om ungdom og fysisk aktivitet. Ellers er senteret et kompetanse-
senter for universell utforming og tilrettelaget for fysisk aktivitet både nasjonalt og i regionen.

• Kompetanseforum kobles nå opp mot Karrieresenteret. 
• Fokus på desentralisert utdanning er viktig. Ny strategi kan gi gode koblinger mellom fylkeskommunale og 

regionale løsninger. 
• Valdres har etablert mange gode nettverk. Det er viktig å bruke regionale samarbeid som fungerer og bidra til 

finansieringen av dem (f.eks. Ung i Valdres).
• Ta vare på og forsterke nettverkene innen friluftsliv, kultur og arrangementer.
• Regionalt friluftsråd bistår frivillige organisasjoner, blant annet med søknader. Rådet fokuserer på uformelle 

møteplasser og tilrettelagte friluftsarenaer som brukes mye. 
• Tilbudene finnes, men transporttilbudet for barn og unge er en utfordring. Man er avhengig av at foreldre 

kjører og henter på kveldstid. Transport hindrer deltakelse også for andre grupper, f.eks. brukere av 
værestedet Stabburshella.

• Matprosjektet kan kobles mot Fjellandbruksprosjekt. 
• Lokale utdanningsløp må tilrettelegges sammen med arbeidslivet. Dette sikrer kompetansebehovet for 

framtida. 
• Det er for lite tilgang til arbeidskraft: 

• ingen arbeidsledige. 
• etablereropplæring for flerkulturelle, men få deltakere.
• mangel på arbeidsinnvandring.  
• rekrutteringsproblemer fra bachelor-/masternivå. Det trengs kompetanse innen helse/sosial, plan og 

teknisk kompetanse. 
• Intern kamp om arbeidskraft i Valdres. 

• De interkommunale faglige nettverkene i regionen sikrer tilhørighet i et større fagmiljø.
• Bolig- og kompetansemangelen i regionen er en del av utfordringen.
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Oppsummering
Hamarregionens kommuner 18.02.2022. 
11 personer deltok i møtet.

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring
• Det er jobbet med økt fokus på yrkesfag. Dette handler om å bygge stolthet.
• Er det en reell endring på frafall i videregående opplæring?  Hvordan kommer de videre og ut i arbeid?
• Hva er det behov for nå og framover rundt en markedstilnærming av utdanningsløp? Utdanning som er 

relevant ift. teknologiske løsninger. Har fylkeskommunen god nok økonomi til det?
• Ha en bevisst juniorpolitikk som kan samordne. Nødvendig å få med de unges stemme. Bør ha et fokus nå på 

ungdommens liv etter korona.
• Vi må jobbe aktivt med attraktivitet og arbeidsplassutvikling sammen med sentrale kunnskapsklynger og 

utdanning. (HINN må bli universitet.)
• Mentordning og sommerjobber for å få flere unge inn på arbeidsmarkedet. F.eks. pilot sammen med ASKO for 

sommerjobb.
• Implementere jobbtreningsmetodikk på flere områder enn for de med høyskoleutdanning.

Lokalsamfunn, møteplasser, kultur og frivillighet
• Åpne opp for aktiviteter og arrangementer som er gratis og tilgjengelig for alle. Også tilrettelegging for 

paraidrett. 
• Slutte med at voksne tilrettelegger og definerer tilbud. Utvikle åpne møteplasser og multiarenaer hvor 

ungdommen deltar med å planlegge og definere form og innhold.  
• Differensiere på haller og anlegg. Det må utvikles en felles forståelse for det som finnes i regionen. Hver 

kommune kan ikke ha alt. Som f.eks.fellesprosjekt Stange/Hamar med «game-house» på Espern.
• Råd og foreninger er mer komplekst. Har økt behov for penger og kompetanse.
• Hvordan samhandler vi som offentlig aktør med initiativ mot ulike grupper?
• Hamar har vridd støtten og prioriterer det som gir de yngre kompetanse og mestring.  Inkludering er vektlagt. 
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Oppsummering
Hamarregionens kommuner 12.05.2022. 
7 personer deltok i møtet.

Kompetanse, arbeidsliv og livslang læring
• Bærekraft er viktig i hele fylket. Dette inkluderer sosial og miljømessig bærekraft. Aldersvennlig steds-

utvikling er sentralt ift. sosial bærekraft.
• Viktig å jobbe på tvers av kommuner. Mjøsbysamarbeidet er viktig. Her handler det kanskje mer om mobilitet 

og logistikk. Hva med Hamaregionen? 
• Koblingen til Oslo-regionen er viktig. Hva kan vi hente av erfaringer og inspirasjon derfra når det gjelder 

bærekraft? Hvilke muligheter finnes i InterReg og EU/EØS-programmer?
• Vi sliter med mangel på arbeidskraft og rekruttering av rett kompetanse (offentlig virksomhet mangler 

teknisk kompetanse).
• Læring på tvers av bedrifter er viktig. Kan det bygges nettverk mellom f.eks. små mekaniske bedrifter for å 

styrke ledelse, utvikling og nyrekruttering?
• Bruke muligheten for VR-løsninger på opplæringspakker i ulike virksomheter (ref. McDonald’s). Det kan bøte 

på kapasitet i krevende omstillinger. 
• «Broen til jobb», et prosjekt i regi av NAV, er en aktuell satsing med mye erfaring. 
• Folkehelse er synlig i planen og gir muligheter for å samordne og styrke arbeidet.

Lokalsamfunn, møteplasser, kultur og frivillighet
• Bra med søkelys på å samle møteplasser og tenke regionalt. Det bør samarbeides også med tanke på 

leiepriser. Flere flerbruksarenaer bør være gratis. 
• Gratis transport for ungdom på tvers av kommuner for å gi alle muligheter til deltakelse. 
• Bruke skolene som åpne, tilgjengelige og uformelle møteplasser etter skoletid (inkl. fylkeskommunens/

kommunenes egne lokaler). 
• Synliggjøre tilbudene innad i regionen når det gjelder kultur- og fritidstilbud (inkl. frivillighetssentralene). 

Krevende å finne gode plattformer som fungerer for alle over tid. En Innlandsplattform og/eller regionvis?
• Behov for økt kompetanse på ungdomsmedvirkning. Ungdomsprosjektet i Ringsaker med tett kobling til 

ungdomsrådet er et eksempel. 
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Oppsummering
Kongsvingerregionens kommuner 23.02.2022. 
20 personer deltok i møtet.

Kompetanse, arbeidskraft og livslang læring
• Videreutvikle Høyskolesenteret - desentral høyskoleutdanning, voksenopplæring, mer involvert i arbeidet  

med kompetanseutvikling, ta inn fagskolen mfl., og sikker finansiering. 
• Må jobbes aktivt med rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere.
• Mer fagretta utdanningsløp for å hindre frafall. Samarbeid mellom NAV, fylkeskommune og grunnskole?
• Tettere samarbeid om innvandrere som ressurs. Bedre sammenheng mellom arbeidskraftsbehov og 

utdanningsløp.
• Kommuner og fylkeskommuner må gå foran ved å inkludere gjennom vedtak og prioriteringer. Det trengs 

også midler til praksis/arbeidstrening.
• Modell for voksnes læring tilpasset ulike regioner.
• Kompetanse som næringslivet etterspør finnes ikke i regionen.
• Etterutdanningstilbud for voksne er viktig i regionen.

Lokalsamfunn, møteplasser og kultur
• Kongsvinger er en viktig motor på svært mange områder, f.eks. med et bredt kulturtilbud. Byen fyller rollen 

langt bedre enn før. 
• Må være liv og røre lokalt der folk bor. Utløse potensiale i stedsutvikling og andre initiativ som gir 

samskaping.
• Boligmiks i regionen med f.eks. leilighetsbygg som har fellesrom for aktivitet og sosial omgang. 

Det er utfordrende å få midler til slikt arbeid. Mye arbeid med søknadsskriving. 
• Målretta jobbing med frivillighet vil hindre «forgubbing». 
• Å fange trender og tilpasse aktivitet gir noe tilbake til deltakerne.
• Kultur for inkludering er sentralt i skolen, innen idrett, kultur og frivillighet.
• Lav kostnad på kultur- og fritidstilbud og kompensasjonsordninger er viktig for inkludering.
• Flere åpne arenaer og lavterskeltilbud uten krav til prestasjon. 
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Oppsummering
Kongsvingerregionens kommuner 10.05.2022. 
13 personer deltok i møtet.

Kompetanse, arbeidskraft og livslang læring
• Kompetanseheving med tilpasset opplæring for voksne, både minoritetsspråklige og andre i utenforskap.  

Et bredt videregående tilbud er ikke nok. Må tenke egne opplæringsløp for voksne. Vi har små fagmiljøer og 
er avhengige av samarbeid på tvers av forvaltningsnivå. 

• Stor andel uføretrygda i aldersgruppen 18-44 år. Må se på kompetanse og restarbeidsevne og få fram 
aktivitetsmulighetene. De har ofte barn som lever i fattigdom og trenger foreldre som har noe å gå til.  
Finnes det andre virkemidler f.eks. i NAV?

• Ungt utenforskap kan unngås med tidlig forebygging i barnehage/skole, kultur- og fritidsaktiviteter og 
tilpasset opplæring. 

• Videregående opplæring må ha tilpassede skoleløp for de både unge og voksne minoritetsspråklige. 
Kompetanseutvikling og forutsigbare tilbud er viktig.

• «Regional veg videre» fra videregående skole med læringsløp knyttet til Høgskolesenteret.
• «Ung inkludering» er en satsing i Kongsvingerregionen i regi av NAV. Satsingen varer til 2024,  og kan 

videreutvikles og spisses mot målgrupper. Dette arbeidet har følgeforskning. Kan noe videreutvikles eller 
endres, og er den interessant for flere? 

• Minoritetsspråklige og flyktninger kan ha kunnskap, initiativ og ønske om å bli selvstendig 
næringsdrivende. Manglende språk og samfunnskunnskap ift. byråkrati og praktiske forordninger er ofte 
krevende. Etablereropplæringa for minoritetsspråklige er ikke nok. Her trengs ekstra ressurser f.eks. i 
voksenopplæringa. Arbeidsmarkedsbedriftene kan ha ordninger for de som starter egen virksomhet. 

• Rigide løsninger og manglende tilgang på midler kan også stå i veien for at minoritetsspråklige får etablert 
virksomhet. 

• Det finnes ikke nok «enkle» jobber som kan få folk inn i arbeidsmarkedet. 
• Støtteordninger trengs. Hva kan f.eks. gjøres innen sirkulærøkonomi? Eksempel på et prosjekt som er 

støttet med skjønnsmidler fra Statsforvalteren er resirkulering av møbler. Vekstbedriften Vilja AS i Eidskog er 
praktisk og administrativ tilrettelegger.

• Bør vi tenke på spesielle målgrupper for å treffe bedre med handlingsprogrammet (f.eks. unge uføre og 
minoriteter)?

• Unge uføre er den viktigste, men mest komplekse, gruppen. Her må flere fagmiljøer kobles inn. 
• Kommunikasjon og tiltak kan gi økte motsetninger mellom innvandrere og andre marginale grupper. 
• Svært viktig hvordan Innlandet fylkeskommune organiserer sine tilbud i videregående opplæring. Hvordan 

fungerer tilretteleggingen og muligheten for å skape kombinasjoner?
• Langsiktige satsinger og kontinuerlige tilbud ved Høyskolesenteret.
• Kort vei til Oslo. Pendlerne har nå blitt utflyttere. Dette gjør at vi taper ressurser.
• Må stimulere til stedsutvikling og grendeutvikling. Det trengs møteplasser og sosiale arenaer som inkluderer 

alle. Det er mange ensomme, men folk ønsker å bidra. 
• Fortsatt mye kraft i frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger.
• Regionsentrene utenfor Mjøsbyen må få økt fokus i planen. De har en sentral funksjon for sosial bærekraft 

med fellesarenaer, arrangementer, tilbud, tjenester, utdanningstilbud og jobbmuligheter som ikke alle 
kommunene kan ha. 

• Inkluderende samfunnsutvikling med kommunen, hvor samskaping er en sentral satsing for Grue. Har 
kursing fra Universitetet Sør-Øst i samskapende ledelse. Utviklingsarbeidet handler om å gå til dem som har 
«skoene på» og utvikle samarbeid mellom likeverdige parter. 

• Kongsvingerregionen har ikke bare utfordringer. Klyngen «7 sterke», Høyskolesenteret og 3,8 prosent vekst i 
arbeidsplasser skaper muligheter.

• Kongsvingerregionens nærhet til Oslo/Viken og samarbeid med Värmland må utnyttes.
• Kan arbeidet som skjer i regi av HelseInn fungere som en inspirasjon (Statsforvalteren)?
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