
Tankedugnad: Vi bygger Innlandet





Lisbeth Dalin 
IMDi indre øst



God kobling av Innlandets muligheter og befolkningsressurser
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Gjennom samhandling skaper vi tilhørighet og begeistring
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Anita Hager 
Intek



SAMMEN FOR VEKST









Slik ser vi for oss Innlandet i framtida

God samferdsel
- Fiber, tog, motorveier, fylkesveier

Grønn 
næringsutvikling



Hva må gjøres for å nå målene

Fokus på yrkesfag utdanning og 
læreplasser

Skape konkurransedyktige vilkår selv 
med desentralisert lokalisering

Bevar kulturarven gjennom nærings-
virksomhet tilknyttet kulturminner

Tilgjengelig infrastruktur – fiber, 
motorvei, tog, fylkesveier

Stimulere til grønn næringsutvikling og 
turisme

Fokus på bruk av lokalt næringsliv i 
større offentlige prosjekter

Desentraliserte arbeidsplasser

Grønn bygging – CO2 dokumentasjon 
og små fotavtrykk ved bygging





Kristina Hegge 
Oppland bondelag



• Innlandet – landets største landbruksfylke

• Innlandet – landets beste og mest kjente komplette verdikjede på 
mat/andre landbruksbaserte produkter og tjenester – nasjonalt 
tyngdepunkt

• Nasjonalt tyngdepunkt for grønn kompetanse, innovasjon og nyskaping

• Nærhet til større markeder

• Innlandet – der aktører drar i samme retning - fra «alle mot alle» til «vi 
sitter i samme båt»

• Innlandet – der verdier og merverdier skapes

• Innlandet – der bunnlinja er på plass 
• Miljø – Sosialt - Økonomi 



Innlandet –
geografi – topografi – natur – kunnskap – kompetanse -

grunnverdier

Volumproduksjon av mat –
å øke den bærekraftige matproduksjonen og sjølforsyninga 

basert på innlandets ressurser 

Økt 
verdiskaping 
volum

Økt 
verdiskaping 
mat-
spesialiteter

Økt verdiskaping 
landbruksbaserte 
tjenester

Økt grad av 
gründerskap

Økt verdiskaping 
landbruksbaserte 
produkter (Biogass,
ren energi, plussprodukter 
og 
høykompetanseprodukter

Grønn Innlandsvekst





Gudrun Sanaker Lohne
Destinasjon Trysil



UTLANDET TIL 
INNLANDET

2018 2025 2030 2040

Helårs arbeidsplasser

Innbyggere

Besøkende



VEKSTFYLKET
INNLANDET.

www.trysil.com

Dette trenger vi hjelp til:

• Markedsføring

• Internasjonalt. Jobbe opp nye markeder. 

• Fyrtårnsstrategi

• Helårs arbeidsplasser

• Utvikle et sterkere helårs reiseliv. 

• Utvikling av fellesgoder. Regionale virkemidler. Tilrettelegging som 
turstier, sykkelanlegg, arrangementer - med internasjonalt potensiale. 

• Infrastruktur

• Vår hovedpulsåre er veier, toglinjer, flylinjer og transportmuligheter. 

• Turister må med i beregning i offentlig tjenestetilbud som 
busstransport, taxi, sykehus, ambulanser, luftambulanse og 
tannlegevakt. 

• Næringslivets fremtidige rekrutteringsbehov må ligge til grunn for 
skolenes linjer rundt om i fylket. 

Dette klarer reiselivsnæringen selv:
• Produktutvikling 
• Flyplasser som innfartsporter 
• Internasjonalisering





Nina Vaage
NAV Innlandet
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Innlandet:

inkluderende 

og 

utviklende!

Inkluderende

Bidrar til 

nærings-

utvikling

Helse-

fremmende

Kompetanse-

utviklende



25

Dette skal vi gjøre for å komme dit:

Arbeid i siktet:

= helse

= etableringer

= kompetanse





Peggy S. Heie
NorSIS



Innlandet har spisskompetanse som 
Norge/verden trenger;
Vi er best og verdensledende på 
teknologi og digital sikkerhet!



Vi må finne det unike og bygge videre på dette!



Maiken Køien Andersen 
Ungdommens fylkesting Hedmark



Slik ser vi for oss 
innlandet i fremtiden?
• Å være koblet sammen 

• Arbeidsplasser 

• Huske på distriktene 



Dette skal vi gjøre for 
å komme dit

Husk på 
ungdommen!





Henning Wangsnes
Valdres Natur- og Kulturpark



Innlandet i framtida:

▪ Sterke og synlige regioner som løser mange konkrete oppgaver og tar ansvar for å utvikle egen region.

▪ En fylkeskommune som støtter mangfoldet, og legger tilrette for at kommuner og næringsliv sammen skaper 

livskraftige regioner.

▪ Lokale fortrinn, natur- og kulturverdier som gir grobunn for industri, teknologi, opplevelsesturisme og nye 

arbeidsplasser.



Slik kommer vi dit:

▪ Innlandet fylkeskommune må bli verdensmester i å bygge

sterke regioner. Regioner som utvikler sine fortrinn.

I Valdres er det våre natur- og kulturverdier.

▪ En fylkeskommune som ser mulighetsrommet også i distriktene utenfor mjøsregionen.

▪ Samarbeid er nøkkelen til suksess.






