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Formål med dagen
• Bli kjent med planforslaget

• Gi innspill til dokument og prosess- diskusjon

• Stille spørsmål

• Del 1 Presentasjon av langsiktige utviklingsmål og forslag til nye regionale 
planer

• Del 2 Innlandet sett i lys av Korona-pandemien

• Del 3 Diskusjon 



Praktisk gjennomføring

• Innledning ved samfunnsutviklingssjef Wibeke B. Gropen

• Behov for oppdatert kunnskap i lys av Korona-pandemien v/ Svenn Arne Lie

Bruk CHAT – be om ordet – skriv kommentarer

Spørsmål vi ikke rekker å besvare svarer vi opp i etterkant

Avslutter 

1030 



Innlandsstrategien
Oppbyggingen av dokumentet

- Satsingsområdene og de viktigste utfordringene / 
mulighetene

- Globale trender

- Ønsket langsiktig utvikling

- Forslag til 4 nye regionale planer

- Samordning / avvikling av eksisterende planer og 
strategier



Langsiktige utviklingsmål

Vi i Innlandet vil jobbe for: 

• 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





4 nye regionale planene

-Hvordan kom vi dit?

Basert på kunnskapsgrunnlaget og innspill i prosessen



Plan 1:

Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning 
og robust infrastruktur

-Skal bidra til at Innlandet tenker samfunnssikkerhet  i et bredt 
perspektiv. 

Sikre innbyggere og deltidsinnbyggere nødvendige og livsviktige 
tjenester. 

Komplekst felt med mange aktører fra offentlig, privat og frivillig 
sektor må samarbeide. Bredbånd er inkludert i planen. 



Plan 2:

Regional plan for det inkluderende Innlandet

-Skal bidra til å løse utfordringer innen økende sosiale ulikheter og 
utenforskap både innen folkehelse og arbeidsliv, gjennom å legge 
til rette for aktive lokalsamfunn, bred samfunnsdeltagelse og gode 
møteplasser. 

Planen må ta opp i seg Innlandets geografiske og demografiske 
ulikheter. Regionale planbestemmelser inkluderes. 



Plan 3

Regional plan for klima, miljø og arealbruk

-Skal legge til rette for mer helhetlig arealbruk i Innlandet og bedre 
styring som på sikt gir bærekraft. 

Klimaendringene gir endringer som krever nye tiltak og 
virkemidler, i tett samarbeid med mange aktører.



Plan 4:
Regional plan for innovasjon, verdiskaping og 

kompetanse

Skal utløse mulighetene satsingsområdene og Innlandsutvalgets rapport 
fra 2015 beskriver. 

Ruste Innlandet for rask omstilling og kompetansebehov for fremtiden. 

Samordne planer og strategier som finnes innenfor områdene. 



https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-og-
statistikk/innlandsstrategien/

Si din mening! Send innspill!



Videre prosess

IFK på «tilbudssida»

Høring til 26. juni 

Skriveprosess – nytt dokument

Vedtak: 23. september 



Synspunkter, spørsmål ?
Innspill og forslag ?

Fram til fristen …..
- Noe vi kan bistå med ?

- Legge til rette ? 



Hva nå?

Etter Korona? 


