
Velkommen til webinar
08.04.2021



Nye regionale planer 
for  

Innlandet

Forslag til planprogram



Forankret i 
Innlandsstrategien

•visjon og langsiktige 
utviklingsmål

•satsingsområder

•FNs bærekraftmål slik 
de er nedfelt i 
Innlandsstrategien



Vi skal nå utarbeide nye regionale planer for

samfunnssikkerhet

klima, energi og miljø

det inkluderende Innlandet



Planprogram - hvor i prosessen er vi nå?



Nå er vi planprogramfasen

Planprogrammet er 

«oppskriften» på hvordan 

vi skal lage planen



Planprogrammet er en «forløper»
PBL § 4-1 fastsetter krav til planprogram:

For alle regionale planer skal det som ledd i varsling av 
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet.

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på 
grunnlag av forslaget til planprogram mener at planen 
kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige 
regionale hensyn, skal dette stå i uttalelsen til forslaget til 
planprogram.



Planprogrammet skal gjøre rede for
• temaer som ny plan skal omhandle

• utfordringer og muligheter innenfor tematikken

• kunnskapsgrunnlaget – hva har vi, og hva trenger vi?

• organisering og ledelse

• medvirkning og involvering

• kommunikasjon for planprosessen

• ressurser og kompetanse

• tverrfaglig samordning/avklaring - Felles grensesnitt 

mellom de tre planene. Kan planarbeidet med de tre 

regionale planer samordnes på aktuelle tema?



Organisering av arbeidet med nye planer



Grensesnitt mellom de tre planene

Grensesnittet mellom de tre 

nye regionale planene er 

beskrevet i en matrise – og 

finnes i de tre 

planprogrammene.



Foreløpig framdrift for planarbeidet



Informasjon

• Utkast til planprogram ligger på nettsidene våre: www.innlandetfylke.no/politikk/du-kan-

pavirke.

• Høringsfrist 7.mai 2021

• Høringsinnspill sendes: post@innlandetfylke.no

• Merk innspillet:

• Sak 2021/7125 Regional plan for det inkluderende Innlandet

• Sak 2021/7379 Regional plan for samfunnssikkerhet

• Sak 2021/7374 Regional plan for klima, energi og miljø

• Kontaktinformasjon Regional plan for det inkluderende Innlandet: 

inger.stubsjøen@innlandetfylke.no

• Kontaktinformasjon Regional plan for samfunnssikkerhet: 

ingrid.rindal.ovsteng@innlandetfylke.no

• Kontaktinformasjon Regional plan for klima, energi og miljø: 

kristin.stavnem@innlandetfylke.no

http://www.innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:ingrid.rindal.ovsteng@innlandetfylke.no
mailto:ingrid.rindal.ovsteng@innlandetfylke.no
mailto:ingrid.rindal.ovsteng@innlandetfylke.no


Spørsmål/kommentarer ?



Regional plan for det inkluderende 
Innlandet

Forslag til planprogram



Hvorfor en regional plan for det inkluderende Innlandet ?

«Et velutviklet og inkluderende arbeidsliv

med plass for alle er nøkkelen til inkludering.

Med dette vil det også følge en sosial og

økonomisk trygghet».

«Barn og unge er Innlandets fremtid, og deres

oppvekst må sikres, slik at de opplever

omsorg, inkludering og utvikling».

«Om lag 1/3 av innbyggerne i yrkesaktiv alder

står utenfor arbeidslivet. Utdannings- og

aktivitetstilbud og tilgang til gode møtesteder

er forutsetninger for inkludering. 



Hvorfor en regional plan for det inkluderende Innlandet ?

«Gode og tilpassede utdanningsløp for voksne er 
et viktig satsingsområde». 

«Deltakelse i ulike kultur- og aktivitetstilbud er 
også viktige faktorer for trivsel og livskvalitet.

«Demografiske endringer vil innebære at vi
får en større andel pensjonister. Mange av
dem vil ha god helse og vil kunne bidra blant
annet i frivillig sektor. 

De er en viktig ressurs som kan stimulere til 
deltakelse, inkludering og økt livskvalitet for andre som 
trenger det».



Hvorfor en regional plan for det inkluderende Innlandet ?

«Det flerkulturelle perspektivet 

blir viktig å ivareta, slik at minoritetsgrupper ikke faller utenfor 
arbeid- og samfunnsliv.»

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen:

«Koronapandemien vil prege samfunnet i lang tid 
framover.
Vi opplever økte sosiale forskjeller, store konsekvenser for 
arbeidslivet og en omveltning i hvordan vi møtes, reiser og
samhandler. 

De langsiktige konsekvensene kjenner vi fortsatt ikke, men 
vi ser at utsatte yrkesgrupper med usikker tilknytning til 
arbeidslivet er hardest rammet. 

Det gjør det enda viktigere å bygge det inkluderende
Innlandet for alle».



Planens formål

Å bidra til at Innlandet oppleves som et åpent og inkluderende samfunn for alle, 

både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk.

• Et inkluderende arbeidsliv er nøkkelfaktoren som sikrer økonomisk og sosial trygghet, fremmer 

god helse og er med på å motvirke sosiale helseforskjeller. 

• Utjevne ulikheter sosialt og økonomisk, gjennom god inkludering i skole, utdanning og deltakelse 

i arbeids- og samfunnsliv. 

• Bidra til at barn og ungdoms oppvekst i Innlandet får preg av åpenhet, tilhørighet og respekt. 



Planens gjennomgående perspektiver-
FNs bærekraftmål i Innlandskontekst

• sosial bærekraft

• økonomisk bærekraft

• innovasjon – nyskaping og 

samhandling



Planens gjennomgående perspektiver



Planens tema

1. Kompetanse og livslang læring

• oppvekst og utdanning

• livslang læring

• innovasjonskompetanse

• utdanning og kultur for læring

• forsterket samhandling

• innlandets kunnskapsmiljøer

• voksnes læring

• alternative lærings- og 
inkluderingsarenaer



Sentrale 
problemstillinger i 
planarbeidet

Helhetlig og inkluderende utdanningsløp med gode 
overganger. 

Sterkere samarbeid mellom skole, samfunns-, og 
arbeidsliv. 

Desentraliserte og fleksible utdanningstilbud på alle 
nivåer. 

Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av 
kompetanse. 

Digitale og tilrettelagte utdanningstilbud som kan nå 
alle. 

Alternative lærings- og inkluderingsarenaer for unge 
utenfor utdanning og arbeid. 



Planens tema

2. Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling

• behov for arbeidskraft

• omstilling og endring i arbeidslivet

• et mangfoldig og inkluderende 
arbeidsliv

• entreprenørskap og den digitale 
arbeidshverdagen



Sentrale problemstillinger i planarbeidet

• Arbeidslivets organisasjoner må utvikle en kultur som fremmer innovasjon, deltakelse og 

mangfold.

• Utjevne forskjeller ved å inkludere flere i arbeidslivet.

• Bedrifter og virksomheter må tenke annerledes og mer innovativt om rekruttering.

• Skape nye arbeidsplasser i hele Innlandet med utgangspunkt i Innlandets fortrinn og muligheter:

• bioøkonomi

• grønn industribygging

• reiseliv og opplevelser, kulturnæringer

• cyber- og samfunnssikkerhet

• nettverket VR-INN – Spillmiljøet/ AR/VR teknologi

• helse- og velferdsteknologi

• Den nye digitale arbeidshverdagen gir nye muligheter for Innlandet.



Planens tema

3. Lokalsamfunn, møteplasser og kultur

• attraktive byer, tettsteder og nærmiljøer

• tjenester og service

• tilgjengelighet for alle

• boliger til alle

• kultur og frivillig arbeid



Sentrale problemstillinger i planarbeidet

• Attraktive byer, tettsteder og nærmiljøer som fremmer trivsel, trygghet og tilgjengelighet. 

• Forsterke regionsentrene som «motor» i regionene og møteplass med urbane kvaliteter. 

• Kulturarven som grunnlag for stedsutvikling, innovasjon og nye arbeidsplasser. 

• Boligutfordringer i distrikt og by er forskjellige. 
• I distriktene er det mangel på egnede boliger for unge og eldre

• I byene er kostnadsnivået ekskluderende for mange. 

• Digital tilgjengelighet for alle, og utligne ulikhet i digital kompetanse. 

• Økt rekruttering og deltakelse i frivillig arbeid 
• sårbare grupper, minoritets- og innvandrerbefolkningen. 

• Områder med befolkningsnedgang. 
• Tjenestetilbud og service

• Ressurser til frivillig arbeid og møteplasser 

• Ivareta språk, kultur- og næringstradisjoner for urfolk og nasjonale minoriteter. 



Planprogram innhold

Befolkningsutvikling og –sammensetning

• Sentralisert bosetting er tunge trender både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt.

• Andelen eldre øker- og de eldre blir enda eldre.

Kristian Aasbrenn, HINN, uttrykker det slik: «Innlandet 
er ikke periferi, men har periferi».

HINN er med i arbeidet gjennom forskningsprosjektet 
«Realistisk planlegging»

Spørsmålet blir hvordan vi i Innlandet kan møte dette 
regionalpolitisk med gode tilpasningsstrategier.



Informasjon 

• Utkast til planprogram ligger på nettsidene våre: 

www.innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke

• Høringsfrist 7.mai 2021

• Høringsinnspill sendes: post@innlandetfylke.no

• Merk innspillet:

• Sak 2021/7125 Regional plan for det inkluderende Innlandet

• Kontaktinformasjon Regional for det inkluderende Innlandet: 

inger.stubsjøen@innlandetfylke.no

http://www.innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:ingrid.rindal.ovsteng@innlandetfylke.no


Spørsmål /kommentarer ?



Aktiv og tilrettelagt høring 
– en viktig del av arbeidsprosessen

• Digital høring tilrettelagt på www.innlandetfylke.no.

• Webinar 08.04.2021 Åpent for alle høringsparter.

• Opptak av webinaret legges ut og er tilgjengelig for alle www.innlandetfylke.no.

• Webinar 30.04.2021 for

• Ungdommens fylkesting

• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Råd for eldre

• Flerkulturelt råd

http://www.innlandetfylke.no/
http://www.innlandetfylke.no/


Prosess for ferdigstilling av planprogrammene

23.03.2021 vedtak om høring

25.03 - 07.05 høring

10.05 - 31.05 ferdigstilling av planprogram

prosjektgrupper

politiske styringsgrupper

01.06.2021 utsending til fylkesutvalget

08.06.2021 fylkesutvalget drøfter utkast

29.06.2021 fylkesutvalget sluttbehandler

August 2021 oppstart av planarbeidet



Takk for at du var med oss på webinar. 

Dette vil ligge i opptak på vår hjemmeside, 
www.innlandetfylke.no

Vi ser fram til din tilbakemelding/uttalelse.

http://www.innlandetfylke.no/

