
Forslag til to nye regionale planer ligger nå til høring: Regional plan for 
samfunnstryggleik og Regional plan for klima, energi og miljø.  

Du kan lese planforslagene her: innlandetfylke.no. Innlandet fylkeskommune 
inviterer til høringsseminar der målet er å formidle hovedbudskap fra planene, 
starte en dialog og bidra til en god høringsperiode. 
 

Lillehammer 26. januar 2023 (Scandic hotell Lillehammer) 
Møteleder: Trond Lesjø, regiondirektør KS

09:30 Registrering og litt mat 

10:00 Velkommen  
 v/ Hans Kristian Enge og Per-Gunnar Sveen, Fylkesutvalget og styringsgrupper for planarbeidet 

10:15 Det er vi ungdommer som skal bo her! 
 Ungdommens fylkesting v/ Christine Uthberg, Heidar Bergum Jahr, Sigrun Myrvang, Anders 

Flaten og Jenni Aakvik  

10:25 To nye regionale planer 
 Anne Marie Sveipe og Ingrid Rindal Øvsteng, Innlandet fylkeskommune

 Pause 

11:00 Risikobildet er endret. Hva betyr det for Innlandet og hvordan møter vi dette?  
 Asbjørn Lund, Fylkesberedskapssjef, Statsforvalteren i Innlandet 

11.20 Dialog i grupper 

12.00 Lunsj 

13.00 Hvorfor er planene viktige for oss? Hvordan gjøre dem relevante for oss? 
• Apell fra interesseorganisasjoner og frivillig sektor (bidrag fra ulike organisasjoner i Innlandet) 
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Jon Kristiansen, regiondirektør Innlandet 
• Sør-Aurdal kommune, Marit Hougsrud, ordfører 
• NTNU, Arild Aune Berger, Seniorrådgiver innovasjon og nyskapning 

14.00 Aktiv pause 

14.30 Løft blikket og tenk fremover!
 Avslutningsinnlegg fra Siv Høye, eier og daglig leder for Timbr AS 

15.00 Møteslutt 

Høringsseminar for regionale planer 
i januar 2023  



Digitalt seminar 31. januar 2023 (Teams) 

09:50 Møterommet åpner
 Film

10:00 Velkommen og program for dagen 
 Muligheter for å sende inn spørsmål digitalt via chat undervegs i møtet. 

10.10 To nye regionale planer 
 Anne Marie Sveipe og Ingrid Rindal Øvsteng, Innlandet fylkeskommune 

10.40 Det er vi ungdommer som skal bo her! 
 v/Ungdommens Fylkesting 

10.50 Pause 

11.00 Risikobildet er endret. Hva betyr det for Innlandet og hvordan møter vi dette?  
 Simen Dølgaard, Statsforvalteren i Innlandet 

11.20 Spørsmål og svar 
 Vi svarer ut innsendte spørsmål

Meld deg på!

Deltakelsen på seminarene er gratis. Reise og evt opphold må dekkes og 
bestilles av de enkelte. 

Du melder deg på ved å følge denne lenken.


