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og inn i planer og strategier

Sett utenfra …………

og inn i kommuner og  
regioner



En Innlandsreise 

som starter i  Valdres, og går 
via Lom videre til 
Gjøvikregionen, Ringebu, 
Kongsvingerregionen og ender 
i Fjellregionen i Nord-
Østerdalen 



Stoppested Valdres 

Bærekraften ligger i et verdiorientert samspill mellom 
ulike aktører innenfor og på tvers av kommunalt, 
regionalt og statlig nivå.

- Per Ingvar Haukeland, Telemarksforsking

Læringsverdiene 
forankring, langsiktighet, samspillet, 
identitetsbygging, stolthet, bærekraft



Læringsverdiene

• langsiktighet – stø kurs over tid

• tverrpolitisk enighet

• bred verdiskaping (økonomisk, 
kulturell, miljømessig og sosial) som 
strategi for bærekraftig utvikling

Stoppested Lom

Norsk fjellsenter på Lom.
Foto: Kristoffer Mæle Thunsestad





Stoppested Gjøvikregionen 

Byregionprogrammet har utløst en ny måte å 
jobbe sammen om næringsutvikling på tvers 
av kommunegrenser, sektorer, 
kunnskapsmiljøer. Denne arbeidsmåten vil 
fortsette etter at programmet er avsluttet.

fra sluttrapporten Byregionprogrammet til Gjøvik-
regionen 2018



Stoppested Ringebu 

En kommune som er opptatt av å skape 
og utvikle lokalsamfunn sammen med 
lokalsamfunnet. Jobber systematisk med 
kommunens rolle innen spesielt 
tettsteds- sentrumsutvikling og 
boligutvikling 





Stoppested Kongsvingerregionen 

Læringsverdier
• Samspill med industrien
• Stå sammen å selge 

regionen
• Tydelige strategier

https://vimeo.com/2724
48053

https://vimeo.com/272448053




• Det er viktig for 
samfunnsutviklingen i 
Fjellregionen at flest mulig av 
innvandrerne trives så godt at 
de ønsker å bli værende.

Rune Jørgensen, regionrådssekretær

Stoppested Fjellregionen



Felles planer og strategier – et stort pre   



• Regionen har lyktes godt i planarbeidet og 
har lagt et godt grunnlag for å satse 
offensivt innen bioøkonomi

• Ambisjoner og planer legger godt til rette 
for at Innlandet som region kan ta en 
nasjonal lederposisjon her  – oppfølging 
og konkretisering vil være lakmustesten 
på suksess

Morten Hatling - SINTEF

Gull i grønne skoger?



Det satses friskt og nyskapende





En hovedutfordring når Innlandet skal bygges 



Takk for meg og lykke til med 
byggingen av Innlandet!

Vi ønsker å være en del av 
utviklingslaget  vi også.

torbjorn.wekre@kdu.no
tlf. 48168278

www.distriktssenteret.no
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