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Innlandet

1.1.2020: Oppland og Hedmark blir Innlandet

Nesten 30 000 flere innbyggere enn Island

Nesten 10 000 km2 større enn Danmark

Høyeste fjell, største innsjø og lengste elv

Flest deltidsinnbyggere og overnattinger

Største skogfylket og sterke miljøer
innen industri, cyber og bioteknologi

Hvordan ta nye posisjoner
nasjonalt og internasjonalt?



Et stort og 
mangfoldig 
fylke!

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



Mål med denne møteserien:
Konkrete innspill på visjon og 
satsingsområder for Innlandet 
og utsjekk på kunnskapsgrunnlag.

• Hva er en visjon?

• Kunnskapsgrunnlaget

• Hvem vil vi være i Innlandet?

• Innspill fra dere 

• Oppsummering

Innlandsstrategien



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

11.04.2019 – Gudbrandsdalstinget

11.04.2019 – Sør-Østerdal

10.04.2019 – Fellesnemnd: Prosess med fylkespolitikerne

24.04.2019 – Visjonsverksted med det regionale partnerskapet

19.06.2019 – Fellesnemnd: Vedtak av visjon og satsingsområder

Medio 2020 – Fylkestinget vedtar Innlandsstrategien (regional planstrategi)





VISJON
En framtidig ønsket tilstand, en 
framtidsdrøm. Hvorfor gjør vi dette?

VERDIER
Prinsipper vi skal etterleve 
(holdninger, prioriteringer)

MÅL
Hva vi konkret vil gjøre/oppnå 

MISJON
Hensikt/formål med virksomheten
(hvordan realisere visjonen)



Hvorfor ha en visjon?

• Vise veg framover

• Motivere og inspirere

• Gi energi og drivkraft

• Bygge stolthet

• Eierskap

• Utfordre

• Gjenkjennelse



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



Eksempler på andre visjoner

NORSK TIPPING: “Vi gir drømmen en sjanse”

NORWEGIAN: “Alle skal ha råd til å fly”

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: “Vi skaper historie”



✓ Tenker langsiktig angående kommunikasjon

✓Har et klart budskap og et tydelig konsept

✓Ofte i media (på en positiv måte)

✓Verner om merkevaren og følger retningslinjer

✓Dyktige til å bygge merkevaren i egen virksomhet

✓ Lever opp til visjon og verdier

Fellestrekk for dyktige merkevarebyggere



“To give people the power to share and
make the world more open and connected.”

“To organize the world‘s information and
make it universally accessible and useful.” 

“To be the fabric of real-time
communication on the web.”

“To give everyone the power to create and share ideas
and information instantly, without barriers.” 



Kunnskapsgrunnlaget:

Hvor står vi?

Hva vil vi?

Hva gjør vi?



Geografisk ruvende størrelse:

Innlandet blir det 
127. største 
«landet»
i verda.



Folketall for Innlandet 1990-2018

Befolkningsvekst, men…
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Folketilvekst i Oppland 2007-2017
Oppland + 6 857



Folketilvekst i Oppland 2007-2017
Uten innvandring
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Folketilvekst i Hedmark 2007-2017
Hedmark + 8 245



Folketilvekst i Hedmark 2007-2017
Uten innvandring
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Hedmark – 3 667



Fødselsoverskudd 1990-2017
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Flytting 2008-2017 (Oppland & Hedmark)
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Innlandet 2007-2017
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Flere eldre og færre yngre i Innlandet
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Utdanningsnivå 2017andel av befolkningen over 16 år
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Månedslønn 2018 (brutto)
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Så, hvem vil 
vi være og 
hva gjør
vi nå?



Innlandets særpreg?

• Fjell og flatbygd, by og land

• Grønne naturressurser

• Hvite vintre og frodige somre

• Mye plass og spektakulær natur

• Knutepunkt, midt i landet

• Mangfold og variasjon

• Trygghet og stabilitet

• Jordnære og reale folk

• …



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

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

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

• Mange regioner med særpreg og fellesnevnere. 

• Mangfold, likeverd og inspirasjon til samarbeid blir viktig.



Ungdom i Innlandet

• Svært viktig målgruppe!

• Hvordan ønsker ungdom 
i Innlandet å ha det?

• Hvilke verdier bør vi 
fronte i fellesskap?

• Hvilke tilbud er viktige?

• Hva kan ungdom bidra 
med for å bygge nye 
Innlandet fylke?



Innspill fra KS-konf:

• Bygg ut bredbånd!

• Viktig med samarbeid, 
samordning og nettverk

• Kollektivtrafikk (pendling på 
tvers og grønne løsninger)

• Kompetanse

• Urbaniseringstrender

• Næringsutvikling med 
utgangspunkt i våre fortrinn











HVA ER IDENTITETEN VÅR? HVA ER SÆRTREKKENE VED INNLANDET? 

1) Hvem er vi, hva betyr vi i 2040?



• Hvordan ser utmarka og 
landskapet ut i Innlandet?

• Hvordan ser naturen ut? 

• Hva bruker vi naturen til?

• Hvem kommer og besøker oss? 

• Hvilket friluftsliv foregår ute?

2) Ute i Innlandet



• Hvilke klimautfordringer har vi?

• Hvordan vil klimaforandringene 
påvirke Innlandet?

• Hvordan skal vi sikre rent 
drikkevann, mindre forurensing?

• Hvordan kan vi forbruke mindre 
og riktigere?

3) Det grønne Innlandet



• Hvordan ser framtida ut?

• Hvem bor i Innlandet? 

• Hvor stor innvandring er det til Innlandet? 
Hvorfor kommer innvandrerne til oss?

• Hvor bor innbyggerne? I byene? I distriktene?

• Noen flytter til Innlandet. Hvorfor?

• Noen flytter ut av Innlandet. Hvorfor?

4) Hvem bor her, hvor bor de?



• Innlandet som knutepunkt

• Hvordan transporterer vi 
oss rundt?

• Hvordan kommuniserer 
innbyggere med hverandre?

• Hvilke reisemønstre finnes?

5) Et innland på reise



• Hvordan har innbyggene i 
Innlandet det? (helse & trivsel)

• Hvilke kultur- og friluftstilbud 
finnes rundt omkring?

• Hvordan ser boliger og 
boområdene ut?

• Hvordan ser byene ut?

• Hvordan ser distriktene ut?

6) Livet i Innlandet



• Hva jobber vi med? 

• Hvilke næringer finnes?

• Hvor jobber vi? (geografisk)

• Hvilken utdanning har vi?

• Hvor mye jobber vi? (heltid, deltid?)

• Hvilke utdanningsinstitusjoner har vi i 
Innlandet? (videregående opplæring, 
høgskoler, universitet)

7) Hva lever vi av?



• Hvordan forholder vi oss til verden 
rundt oss? 

• Hvordan er Innlandet koblet til 
Sverige/svenskegrensa?

• Hvordan er Innlandet konkret koblet 
til Europa og verden?

• Hvordan vil globale forhold påvirke 
oss i Innlandet? (flyktningestrømmer, 
handel, arbeidsinnvandring)

8) Innlandet og utlandet



• Hvilke forskjeller er det mellom 
innbyggerne i Innlandet?

• Hvor mye fattigdom er det? Hvilke 
typer fattigdom?

• Hvor trygt er det å bo i Innlandet? 
Hvilke trusler finnes?

• Er forskjellene større eller mindre?

• Er Innlandet mer eller mindre 
likestilt enn i dag?

9) Et innland med likhet og trygghet



• Hvilke trusler og utfordringer finnes?

• Hva er innbyggerne redde for? 

• Hvilke ulykker/trusler/hendelser kan få 
store konsekvenser for livet i Innlandet? 

• Matproduksjon og energiforsyning?

10) Et robust Innlandet


