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Formålet med Innlandsstrategien

Innlandsstrategien skal skildre 
utviklingstrekk og utfordringer.

Vi skal i fellesskap vurdere 
muligheter og ta stilling til 
langsiktige utviklingsmål.

Den skal vise behovet for ny 
politikkutforming, og behovet 
for nye regionale planer.



Innlandet – eventyrlige muligheter

Et fylke med sterke røtter og store drømmer,
med en ledende posisjon innen
teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Fire tverrfaglige satsingsområder:

Innbyggere, innovasjon,

inkludering og infrastruktur





Alle tiltak vi skal iverksette i 

Innlandet framover må kunne 

knagges til minst ett av 

bærekraftsmålene.



Globale trender

• Klimaendringer

• Globalisering

• Teknologiutvikling

• Urbanisering

• Aldrende befolkning

• Ressursknapphet



Innbyggere

Det skal være godt å bo, leve, jobbe og utdanne seg i Innlandet. 
Vi ønsker at flere skal flytte hit og tilbringe tid i fylket vårt.



Innbyggere

• Vi må tenke politikkutforming for både by og bygd.

• Vi må investere i god utdanning og nye arbeidsplasser.

• Vi må bygge lokalsamfunn der alle er viktige og blir inkludert.

• Vi må fokusere mer på de som faktisk har valgt å bo i fylket vårt, 
og mindre på de som enn så lenge ikke har valgt å gjøre det.



Innovasjon

Vi har vilje til utvikling, og skal alltid lete etter bedre løsninger. 
Innovasjon, både i offentlig og privat sektor, skaper nye 
arbeidsplasser.



Innovasjon

Vi skal være nysgjerrige og 
utforskende eventyrere.

Det er viktig å jobbe på tvers av 
siloer, og tenke at vi sikkert kan 
løse oppgavene på en smartere 
og mer effektiv måte.

Her går både næringslivet og 
utdanningsinstitusjoner foran, 
og det er viktig at vi lykkes godt 
i samarbeidet mellom sektorer.



Inkludering

Vi skal bygge det inkluderende Innlandet og feire mangfoldet. 
Alle skal kjenne tilhørighet og trygghet.



«Vi skal forme et samfunn med plass til 
alle. Det betyr at det må være høvelige 
arbeidsplasser for alle mennesker. Det 
er ikke bare de friske, sterke og best 
utdannede som skal ha arbeid.

Det er noe fundamentalt galt med 
samfunnet hvis det ikke har plass til 
alle som kan og vil gjøre en innsats. 

Arbeidslivet må organiseres slik at
alle kan ha en jobb i samsvar med 
evner og yteevne.»

- Trygve Bratteli, 1. mai 1971



Infrastruktur

Vi må sikre grønn mobilitet, nye møteplasser og tilgjengelighet 
i et vidstrakt fylke. Derfor investerer vi i veg, kollektivtrafikk og 
digital infrastruktur.



Infrastruktur

Innlandet binder Norge sammen, 
både for innbyggere, tilreisende 
og næringsliv. Vi har historisk 
vært en viktig åre for samferdsel, 
og et åpenbart knutepunkt 
mellom øst og vest, sør og nord.

Innlandet skal fortsatt være et 
viktig nav for transport og 
kommunikasjon, og vi skal bruke 
det mer aktivt som et fortrinn for 
nye etableringer hos oss.



«Vi må bake en 
større kake, ikke 
spise av hverandres 
kakestykker.»

- Emma Østerbø, daglig leder for 
Manifacturing Technology Norwegian 
Catapult Centre (MTNC) på Raufoss



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.





Våre forslag til nye regionale planer for:

• …innovasjon, verdiskaping og kompetanse

• …det inkluderende Innlandet

• …samfunnssikkerhet, klimatilpasning og solid infrastruktur

• …klima, miljø og arealbruk



Fylkestinget inviterer med 
kommuner, organisasjoner, 
regional stat og andre til å 
lage Innlandsstrategien.

Den skal gi politisk retning og 
prioritering, og være et nyttig 
verktøy for å sikre effektiv og 
målretta planlegging.

Vedtas høsten 2020.

Store drømmer



Høringsfrist: 30. april 2020

post@innlandetfylke.no

Kom med skriftlige innspill,
vi tar imot innspill helt
fram til politisk
behandling! Eventyrlige muligheter

26. juni 2020
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