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Linje 64 Tillegg: Alle tiltak i fylkeskommunale planer skal vurderes ut ifra 
økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Ivaretakelsen av arts- og 
naturmangfold står sentralt i disse vurderingene. 

Linje 97 Endres til: Befolkningsframskrivinger viser at denne utviklinga vil fortsette, 
om vi ikke lykkes med å ta grep for en annen retning. Innlandet ønsker å 
legge til rette for opprettholdelse av et spredt bosettingsmønster og 
ønsker å ivareta gode tjenester i hele fylket. Demografi tillegges for stor 
vekt i dagens finansiering av offentlig sektor. For å motvirke 
sentralisering og for sterk vekst i områder som ikke er tilrettelagt for 
dette må det offentlige prioritere bedre rammevilkår for 
distriktskommuner.  

Linje 103 Nytt avsnitt basert på forslag fra AP/SP: Kultur gir identitet og røtter for 
innbyggerne i Innlandet. Den har egenverdi for de som skaper, de som 
formidler og de som opplever kulturen. Kulturaktiviteter er en kilde til å 
bli kjent med oss selv og hverandre, og skaper gode møteplasser som 
bygger ned skiller. Et allsidig kulturliv gjør Innlandet mer attraktivt og gir 
grunnlag for arbeidsplasser og næringsliv. Et bredt og variert tilbud av 
idrettsaktiviteter rundt i fylket er tilsvarende viktig for innbyggernes 
livskvalitet og mulighet til utviklende opplevelser, og er i tillegg av stor 
betydning for folkehelsa.  

Linje 113 – 116 Fra «Godt tilrettelagte» endres til: For å sikre økt innovasjon og 
verdiskapning i Innlandet må vi legge til rette for at alle kan lære hele 
livet. I samarbeid med næringsliv og offentlig sektor må vi utvikle gode 
utdanningsløp for voksne som ivaretar fremtidens kompetansebehov.  

129 – 134 flyttes slik 
AP/SP foreslår til før 
456, med SV sine 
endringer utheva 

Et rikt arts- og naturmangfold gjør naturen i Innlandet robust. Som følge 
av et gunstig klima og variert geologi med kalkrike bergarter, har Innlandet 
stort artsmangfold. I flere områder er det dyre og- og plantearter det er 
viktig å forvalte for fremtiden. Villrein er et eksempel på dette. Nesten hele 
den europeiske bestanden av villrein lever i Norge, og flere nasjonale 
villreinområdet ligger helt eller delvis i Innlandet. Reinheimen – 
Breheimen, Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Knutshø og Forhollogna er 
alle sentrale leveområder for villrein. 

Linje 139 Endres til: Arbeidsplasser er en viktig forutsetning for å beholde og få nye 
innbyggere. Vi skal derfor føre en aktiv næringspolitikk i hele Innlandet. 
Utvikling og nyskaping er avgjørende for framtidige arbeidsplasser og 
velferd. 

Linje 163 Forslag til endring fra AP/Sp endres til:  
Innlandet er et viktig forsvarsfylke. Hæren, Heimevernet og 
Cyberforsvaret sin virksomhet her må utvikles videre. 
 



Linje 166-171 Endres til: «Det grønne skiftet» gir muligheter for Innlandet, og vil kunne 
bidra til nye arbeidsplasser. Landbruket og skogbruket gir grunnlag for 
innovasjon og verdiskapning gjennom en videreutvikling og styrking av 
bioteknologimiljøene. Norge og Innlandet trenger en ny, grønn 
produksjonsindustri, både for å sikre lokal foredling av ressurser og for å 
redusere klimautslipp. Det må legges til rette for utvikling og innovasjon 
knyttet til nye produkter, produksjonsprosesser og logistikk.  
 

Linje 172-178 Endres til:  
Pandemien har synliggjort betydningen av styrket selvforsyning. Dette gir 
Innlandet store muligheter. Innovasjon basert på Innlandets råvarer og 
kompetanse kan bidra til å utvikle nye produkter og løsninger. 
Utviklingen av byer og tettsteder skaper press på jordbruksareal. En 
helhetlig arealpolitikk for å motvirke nedbygging av naturmangfold, 
dyrket og dyrkbar mark og som ikke har negativ effekt på det biologiske 
mangfoldet er nødvendig. Sikring av dyrket og dyrkbar mark, herunder 
beiteressurser, er viktig for framtidas verdiskapning. 

Linje 180-181 Endre til: 
I hele Innlandet er det vekst innenfor kultur og kreative næringer. 
Kunstnere, kulturaktører og frivillig sektor har stor betydning for 
innovasjon knyttet til kultur- og opplevelsesnæring. Det er viktig å sikre 
et bredt og allsidig kulturtilbud i hele fylket som grunnlag for gode 
opplevelser, trivsel og næring. Som del av dette er det viktig å støtte opp 
og videreutvikle et allsidig tilbud av ulike kultur- og idrettsarrangementer 
rundt i fylket.  
 

Linje 182 – 185 Endre til: Innlandet er landets største reiselivsfylke i tillegg til å være det 
største hyttefylket. Innlandet har mål om å oppnå større verdiskapning 
og attraktive lokalsamfunn innenfor denne næringen. 
Opplevelsesutvikling og verdiskapning må skje lokalt og i en helhetlig og 
samfunnsmessig sammenheng. Økonomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft må ligge til grunn.  

Linje 200-204 Endre til: Barn og unge er Innlandets fremtid, og det er fellesskapets 
ansvar å sikre at alle har en god oppvekst der de opplever omsorg, 
inkludering og utvikling. Alle barn i Innlandet skal sikres muligheten til å 
utvikle sine evner uavhengig av sosial bakgrunn. Av denne grunn må 
kampen mot barnefattigdom og reproduksjon av sosiale forskjeller 
styrkes. Barn og unge skal sikres en god fysisk og psykisk helse, en god 
utdanning gjennom flere alternative utdanningsløp og inkludering på 
kulturelle og sosiale fritidsaktiviteter. Et godt utbygd kollektivtilbud er 
viktig for å sikre barn og unges deltagelse i samfunnet. 

Linje 209-211 Tillegg:   
Et variert tilbud mest mulig uavhengig av privatøkonomi og bosted er 
viktig innenfor kultur, idrett og andre fritidsaktiviteter, og dette har 
særlig stor betydning for inkludering av barn og unge.  
 

Linje 225 Tillegg etter samfunnsliv: Strukturell rasisme og samfunnsmessige hinder 
for inkludering i arbeids- og samfunnsliv må fjernes.  

Linje 257 Flyttes til linje 235. 
 



 

Linje 320-326 Endres til: En forutsetning for god samfunnsutvikling er å redusere 
klimautslipp. Ekstremvær med økt fare for flom peker seg ut som en 
særlig utfordring i Innlandet, men klimaendringene vil også få 
konsekvenser for planter, dyr og hele økosystemer. Et varmere klima vil 
gi mer ekstremvær. Innlandet må både bekjempe klimaendringene lokalt 
og globalt. Gjennom å redusere forbruk av fossil energi, fossilt råstoff og 
øke gjenbruk vil vi kunne bidra til å redusere utslipp av klimagasser.  

Linje 376 - 383 Tillegg til forslag fra AP/SP: 
o Barn og unges oppvekstsvilkår 
 

Før linje 416 Samfunnet må fokusere på å tilpasse seg et endret klima og ukjente 
krisesituasjoner. Kommunene i Innlandet må kunne fungere normalt til 
tross for økende nedbørsmengder, stigende havnivå og ustabile snø- og 
steinmasser. Ekstremvær kan treffe turmål, infrastruktur og hele 
lokalsamfunn overraskende og uforberedt. Beredskapen må forberede 
seg på å håndtere flere og omfattende akutte naturfaresituasjoner.  
Innlandet må ha en beredskap som er god nok til å kunne avgrense stort 
skadeomfang.  

Linje 420 Stryk siste delsetning med «spesielt i de store hyttekommunene».   

Linje 439 - 443 Endres til: Formål med planen: Utforme, konkretisere og koordinere en 
offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet basert på FNs 
bærekraftsmål. Innlandssamfunnet skal ta vare på naturen som en 
fornybar ressurs og arbeide for bærekraftig forvaltning som sikrer arts- 
og naturmangfoldet. Klima- og miljøhensyn skal veie tungt i alle 
samfunnsspørsmål og skal tilpasses at vi lever i både by og bygd. Vi 
forvalte naturressursene på en bærekraftig måte og skape nye grønne 
arbeidsplasser. 

Linje 471 Strykes 

Linje 472 Endres til: Utvikling og innovasjon knyttet til miljøvennlig og fornybar 
energi som ikke ødelegger arts- og naturmangfoldet.   

Linje 531 Tillegg til forslag fra AP/SP: 
Fylkeskommunale planer skal skrives på et lettfattelig og tilgjengelig 
språk slik at alle innbyggere kan delta i samfunnsdebatten knyttet til 
utviklingen av Innlandssamfunnet.  


